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Zápisnica z 19. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 6. júla 2016 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

5. Mgr. Pavel Olejár, 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. 256/2016 - Návrh na zrušenie uznesenia  

  Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 25/2014 pred pozastavením jeho výkonu 

3.  Ústna informácia o priebehu výstavby optických sietí v meste Svidník  

4.  Rôzne  

5.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal do programu rokovania podľa pozvánky zaradiť bod „Rôzne“, 

  - 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. 169/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.  Prerokovanie uznesenia MsZ vo Svidníku č. 256/2016 - Návrh na zrušenie uznesenia  

  Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 25/2014 pred pozastavením jeho výkonu 

  Referoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - zdôvodnil pozastavenie výkonu uznesenia, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - deklaroval som, že pozveme na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva  

   p. Ing. Čecha a jeho ekonóma, aby sme sa o týchto prácach naviac porozprávali.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - v stanovisku p. primátora by nemalo byť, že „myslím si, že je to v rozpore so zákonom“? 

 - boli už vyčlenené finančné prostriedky, máme na myslí už celú sumu 1 900 tis. Eur a boli 

   už aj zaplatené? 

  - poslanci nemali tak narýchlo inú možnosť ako zrušiť celé uznesenie, aj keď teraz nás  

    napadajú aj ďalšie riešenia, 

 - mestské zastupiteľstvo má problém s úhradou za práce naviac,  

 - je zjavné, že nebol dodržaný dodatok č. 2, pretože nebol dodržaný termín kolaudácie.  

   Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - v akom štádiu je stavba? 

   Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - od p. Ing. Čepana som požadoval podklady, ktoré boli predložené na výberové konanie, 

   ale dodnes mi neboli doručené.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ján Holodňák, primátor. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 170/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

  3.  Ústna informácia o priebehu výstavby optických sietí v meste Svidník 

 Referoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru MsÚ 

 - obsah vystúpenia tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ondrej Haburaj, zástupca Slovak Telecom, a.s. 

 - samotné siete sú ukončené, 

 - stavba ešte nie je dokončená. 

  
 Vladimír Kočan, firma ELKVANT  

 - časť mesta, asi 25 %, je zrealizovaná, 

 - počkáme si na firmu UPC, s ktorou máme dohodu a potom budeme ďalej pokračovať.  
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 Ing. Peter Blaas, zástupca Antik Telecom, s.r.o. 

 - sme tesne pred ukončením prác. 

 - odmietame plnenia vecného bremena, ale sme ochotní rokovať s mestom a nájsť spôsob 

   náhrady za vecné bremeno.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - MsZ schválilo vecné bremeno ako náhradu za uloženie optických sietí a spôsob oprav 

   miestnych komunikácií po rozkopávkach z dôvodu výstavby optických sietí, 

 - vysvetlil problém ohľadom výspravok v okolí Základnej umeleckej školy vo Svidníku. 

  
 V rozprave sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - je položená optika aj na Ul. Duklianskej, lebo tam nikto nepokladal žiadnu optickú sieť? 

 - bola už vyčíslená nejaká sankcia spoločnosti Antik Telecom, s.r.o. z dôvodu, podľa mňa, 

   neoprávneného pripokladania sieti v súvislosti s rekonštrukciou teplovodných kanálov? 

 - na výkopových prácach v súvislosti s rekonštrukciou teplovodných kanálov by sa mali 

   podieľať všetci poskytovatelia, ktorí pripokladali svoje siete, 

 - nebolo pri vydaní územného rozhodnutia poskytovateľom optických sietí uvedené, že sa 

   služby môžu poskytovať až po kolaudácii stavby? 

 - mám aj osobnú skúsenosť s tým, že sa výkopové práce vykonávajú bez súhlasu vlastníkov   

   pozemkov, nie je možné, aby sa pokladka akýchkoľvek sietí robila takýmto spôsobom, 

 - mestské zastupiteľstvo schválilo a rozhodlo rovnaké podmienky pre všetkých, ale nie 

   všetci to dodržiavajú. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - myslím si, že tu niekto zavádza, keď tvrdí, že na tento účel nemusí byť stavebné povolenie, 

   ani kolaudácia stavby, 

 - prečo bol potom problém pred 2 rokmi pri p. Kočanovi ohľadom vydania stavebného  

   povolenia?  

 - vyjadrujem nespokojnosť ohľadom vecného bremena zo strany firmy Antik Telecom, s.r.o., 

   lebo niečo iné sa hovorí teraz, ako to bolo dohodnuté pred realizáciou stavby,  

 - na Ul. Dr. Goldbergera sú účastnícke prípojky veľmi vysunuté do priestoru chodníka. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - dohoda s konkrétnymi podmienkami by mala byť uzavretá pred realizáciou samotnej   

   stavby. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanoviská Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru MsÚ, 
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 Ondrej Haburaj, zástupca Slovak Telecom, a.s. a Ing. Peter Blaas, zástupca Antik 

 Telecom, s.r.o. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sú body, ktoré nás spájajú a sú body, ktoré nás rozdeľujú,  

 - nespochybniteľné je, že mesto chcelo, aby do mesta  prišli firmy poskytujúce optické 

   služby, 

 - mesto chcelo mať určitý benefit, ktorý má aj s inými firmami, preto sa určilo vecné 

   bremeno, ktoré nikto nespochybnil, či už v plnení finančnom, alebo investičnom, 

 - všetkým poskytovateľom bolo vydané územné rozhodnutie, 

 - stavebné povolenie k týmto stavbám nie je potrebné, ale mesto si vyžiadalo v súlade so 

   stavebným zákonom kolaudačné rozhodnutie, ktoré nás v tejto chvíli rozdeľuje, 

 - čo sa týka vecného bremena zo strany Antik Telecom, s.r.o. budeme rokovať a hľadať 

   spôsob a riešenie.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 171/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Rôzne 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - je potrebné zaujať stanovisko ohľadom ponuky predaja skládky TKO Šemetkovce.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - dobré by bolo keby sme mali nejakú finančnú analýzu. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - akú má perspektívu skládka a koľko stojí otvorenie ďalšej kazety?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval o možnostiach odpredaja skládky,  

 - prioritne spracujeme prepočty a urobíme stretnutie priamo na skládke. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - dôležitý je údaj, reálny stav skládky.  

  
 Po prerokovaní tejto problematiky mestská rada rozhodla, že mesto Svidník má vážny 

 záujem o kúpu skládky TKO Šemetkovce a o ďalších podrobnostiach sa bude rokovať.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - aká je situácia s investíciami, ktoré boli schválené na mestskom zastupiteľstve? 
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 Na vznesenú pripomienku zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru MsÚ. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - porozmýšľajme, kto nám bude robiť obrubníky, lebo takéhoto pracovníka nemáme 

k dispozícií.  
   k dispozícií.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - v stanovisku primátora pri pozastavení uznesenia by malo byť vymenované, že s akým, 

   alebo akými zákonmi je v rozpore. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - je potrebné riešiť zákaz prejazdu nákladných áut na Ul. 8. mája za obchodným centrom 

   LIDL, 

 - občania na Ul. Gen. Svobodu požadujú za bytovou jednotkou osadiť lavičky.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - o osadenie lavičiek by malo požiadať bytové spoločenstvo. 

  

5. Záver 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 16.30 hod. ukončil. 

   

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 


