
1 

 

Zápisnica z 20. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 8. augusta 2016 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

3. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

4. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  b) Určenie zapisovateľa 

2.  Prerokovanie uznesenia MsZ vo Svidníku č. 273/2016, ktorým sa ruší uznesenie mestského  

  zastupiteľstva č. 25/2014 z 30. decembra 2014 v časti a) schvaľuje bod 16 pred pozastavením  

  jeho výkonu  

3.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

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

 - Mgr. Kamil Beňko ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k programu rokovania podľa pozvánky, 

  - 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 prijali uznesenie č. 172/2016, 
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 ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

2.  Prerokovanie uznesenia MsZ vo Svidníku č. 273/2016, ktorým sa ruší uznesenie mestského  

  zastupiteľstva č. 25/2014 z 30. decembra 2014 v časti a) schvaľuje bod 16 pred  

  pozastavením jeho výkonu  

  Referoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - zdôvodnil pozastavenie výkonu uznesenia, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - mal som pracovné stretnutie s Ing. Čechom,  

  - dohodli sme sa, že príde na najbližšie rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

a zodpovedať      s tým, že p. Ing. Čech si stojí za všetkými prácami, ktoré tam boli urobené a bude  

     odpovedať na každú jednu vznesenú otázku. 

  
 V rozprave vystúpili: 

 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

  - nesúhlasím s takýmto vyjadrením, že táto suma bola schválená v rozpočte,  

 - akým spôsobom bolo naplnené toto uznesenie, boli už zaplatené finančné prostriedky? 

  - teraz nenamietame zrušenie celého uznesenia, ale iba navýšenie čiastky za práce naviac, 

 - už pri schvaľovaní rozpočtu sme hovorili, že je otázne či mestské zastupiteľstvo bude  

   ochotné zahlasovať za úver, ktorý sa použije aj na splatenie navýšenej ceny, 

  - právom mestského zastupiteľstva je hlasovať o akomkoľvek uznesení,  

 - tak, ako pán primáto,r aj mestské zastupiteľstvo môže využiť svoje právo podľa zákona,  

 - mestské zastupiteľstvo má svoje kompetencie a snaží sa vysvetliť, v čom vidí problém,  

   snaží sa na túto tému vyvolať diskusiu, 

 - treba vysvetliť, že tie peniaze sú oprávnené, pretože sme presvedčení o tom, že je to 

   proti občanom mesta. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - vo vyjadrení hlavného kontrolóra sa uvádza, že došlo k porušeniu, pretože celá táto 

   vec nie je finančne krytá, 

 - ako sa vygenerovala táto suma, je nejaká fotodokumentácia?  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

 - každé jedno uznesenie sa dá zrušiť, 

 - s týmto problémom sa treba popasovať a nájsť vhodné riešenie.  

   Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - je potrebné, aby nás p. Ing. Čech presvedčil, že tie finančné prostriedky boli efektívne 

   vynaložené,  
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 - kto bol stavebným dozorom na tejto stavbe? 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - k finančnému krytiu sa neviem vyjadriť, ale v rozpočte to bolo schválené, je tam presne tá 

   suma, ktorá bola uvedená v kúpnej cene,  

 - táto časť sumy zrejme nebola zaplatená, ale uznesenie v tejto časti bolo splnené, pretože 

   na základe neho bol uzatvorený dodatok, boli uzatvorené zmluvy a bol urobený vklad 

v katastri nehnuteľnosti, 
   v katastri nehnuteľnosti, 

 - nenamietam to, že právom mestského zastupiteľstva je schváliť alebo neschváliť úver. 

   Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - pri finančnom krytí sa predpokladá, že bude schválený úver, ale mestské zastupiteľstvo 

   asi nemá ochotu schváliť tento úver. 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - celá táto bytová jednotka bude vyfinancovaná troj zdrojovým spôsobom, a to: dotácia 

   zo ŠFRB, dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a vlastné zdroje, 

 - vlastné zdroje zatiaľ neboli poukázané,  

 - ak sa zruší uznesenie v tejto jednej časti, potom budeme musieť zrušiť zmluvu zo ŠFRB 

   a z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR by sme nedostali dotáciu.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru VDŽPaRR  

 MsÚ Svidník. 

 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 173/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Peter Pilip, zástupca primátora  

 - je potrebné zaoberať sa myšlienkou vzatia úveru na krytie kapitálových výdavkov,  

 - treba sa vyjadriť k odpredaju skládky TKO Šemetkovce.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na zváženie zostáva výmena obrubníkov pri rekonštruovaných chodníkov.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - dodnes nie sú podpísané objednávky na realizáciu schválených investičných akcií, 

 - pokiaľ je nutné meniť aj obrubníky, tak rekonštrukciu chodníkov sme mohli realizovať 

   zámkovou dlažbou.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - veci sa riešia za horúca, mali sme predvídať, v akom stave sú obrubníky, treba myslieť  

   dopredu, 
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 - čo sa týka skládky TKO Šemetkovce, je potrebné pripraviť varianty riešenia tejto situácie.  

   Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - aby sme mohli zaujať stanovisko k odpredaju skládky TKO Šemetkovce, je potrebné mať 

   k dispozícií analýzu prevádzky.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poskytol predbežné informácie ohľadom predpokladaného financovania skládky.  

  

3. Záver 

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 15.40 hod. ukončil. 

   

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 


