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Zápisnica z 23. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 7. októbra 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 

 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  b) Určenie zapisovateľa 

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 21. júna 2016, 6. júla 2016, 8. augusta 2016 a 22. augusta 2016 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 28. júna 2016, 29. júla 2016 a 24. augusta 2016 

4.   Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2016/2017  

5.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

6.   Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za  1. polrok 2016  

7.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

8.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

9.  Revolučné riešenie psích exkrementov komplexne a ekologicky  

10.  Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na  

  vykurovaciu sezónu 2016/2017  

11.  Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú  

  sezónu 2016/2017  

12.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník     

13.  Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2016  

14.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok  

  2016  

15.  Rôzne  
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16.  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 o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky. 

  
  V rozprave vystúpili:  

  
  Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

  - je potrebné, aby sa riaditelia škôl prezentovali, lebo určite majú dôležitejšie 

    pracovné povinnosti? 

  - očakával som, že správa bude podaná vedúcou odboru ŠKŠaM MsÚ.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

  - dnes by som odporúčal ich vypočuť, pretože sú už tu prítomní, ale na rokovaní 

    MsZ nech správu predloží vedúca odboru ŠKŠaM MsÚ.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora 

  - aj na VÚC správy nepredkladajú riaditelia škôl, ale odbor školstva.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - situácia na VÚC je iná ako v našom meste, 

  - pokiaľ bude zhoda, aby sa riaditelia škôl neprezentovali, správu predloží vedúca 

    odboru ŠKŠaM MsÚ.  

  
  Členovia mestskej rady hlasovaním schválili program rokovania podľa pozvánky. 

   
  Hlasovanie: 

  Za hlasovali: Peter Pilip, Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Marcela Ivančová  

  a Mgr. Vladimír Kaliňák. 

  Hlasovania sa zdržal: Mgr. Pavel Olejár.  

  
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 180/2016, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 21. júna 2016, 6. júla 2016, 8. augusta 2016 a 22. augusta 2016 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 
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 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 181/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 28. júna 2016, 29. júla 2016 a 24. augusta 2016 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice, 

 - odporúčam vypracovať cenovú mapu mesta.  

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - cenovú mapu musí určiť znalec. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - možno by bolo vhodné zahrnúť do cenovej mapy aj účel využitia.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - vieme o aké pozemky ide, 

   verím tomu, že cena, ktorá sa schválila pri predaji pozemkov na Nižnom Svidníku je  

   opodstatnená, 

 - cena od znalca nie je vždy rovnaká. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - nespochybňujem cenu na Nižnom Svidníku, len odporúčam, aby sa spracovala cenová 

   mapa mesta. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - mohla by existovať taká nejaká kostra cenovej mapy, podľa ktorej by sa mesto riadilo.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - mapa by sa musela každoročne aktualizovať, 

 - môžeme spracovať a zahrnúť do nej všetky možné kritéria, alternatívy a možnosti.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - neviem, či sa všetko dá zahrnúť do cenovej mapy, 

 - nie vždy by sa dalo riadiť podľa takejto mapy.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - myslím si, že by bolo dobré mať takúto cenovú mapu, pokúsime sa ju spracovať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - každý predaj je individuálny, 

 - problém je, ak sa z predaja robí politika.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 182/2016,  
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 ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
4.   Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2016/2017  

  Referovali: Mgr. Kvetoslava Prokopová,  zástupkyňa riaditeľky ZŠ Komenského Svidník  

                     Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka ZŠ 8. mája Svidník  

                     Mgr. Marián Vítko, zástupca riaditeľky ZŠ Karpatská Svidník  

                     Viera Haľková, riaditeľka MŠ Ľ. Štúra Svidník  

                     Marta Gajdošová, zástupkyňa riaditeľky MŠ Gen. Svobodu Svidník  

                     Mgr. Marcel Prokop, riaditeľ ZUŠ Svidník  

                     Mgr. Tatiana Boríková, CVČ Svidník  

  Prítomná: Mgr. Jana Pirščová, referentka OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chcem sa prikloniť k vyjadreniu, že vstupná chodba na ZŠ 8. mája, kadiaľ chodia žiaci 

   1.-4. ročník je v havarijnom stave, 

 - dobré by bolo odčleniť bazén od školy a ísť do rekonštrukcie vlastnej kotolne,  

 - pri zmene rozpočtu budem žiadať navýšenie rozpočtu na opravu tejto chodby,  

 - v pláne máme rekonštruovať aj ZŠ Karpatská, len čakáme na vhodné výzvy, 

 - aká je spolupráca s vedúcou odboru ŠKŠaM MsÚ? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - je potrebné pohrať sa s myšlienkou ako šetriť teplo na bazéne,  

 - určite vnímame všetky potreby a požiadavky zo strany škôl a školských zariadení,  

 - aká je situácia s ihriskom pri ZŠ 8. mája a aký má škola zámer?  

 - aké sú skúsenosti s integrovanými žiakmi? 

 - sú finančným prínosom elokované pracoviska na ZUŠ? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - bazén nevyužíva len ZŠ 8. mája, ale všetky školy v meste, preto je potrebné z úrovne 

   mesta zaoberať sa spolufinancovaním prevádzky bazéna,  

 - aká je situácia s prístupovým chodníkom na ZŠ 8. mája? 

 - chcem vyzdvihnúť výchovno-vzdelávací proces, 

 - všetky požiadavky škôl a školských zariadení sa nedajú riešiť, preto je potrebné  

   rozpísať, konkretizovať potrebné vybavenie a dať nejaké poradie a najvyššiu prioritu 

   teraz do konca roka a čo je potrebné riešiť v budúcom roku tak, aby sa poslanci mohli 

   zaoberať pri tvorbe rozpočtu na budúci rok, 

 - efektívnejšie riešiť ohrev teplej vody na MŠ Ľ. Štúra, 

 - ohľadom oplotenia odporúčam komunikovať aj s p. Ing. Lažom, ktorý prejavil záujem  

   ohľadom ihriska, 

 - čo sa týka integrovaných žiakov, rodičia očakávajú určitú úroveň vzdelávania pre svoje 

   deti, 
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 - vzdelávací program k týmto deťom je nastavený v špeciálnej škole,  

 - na ZUŠ je potrebné zaoberať sa, ktoré dieťa je talentované a nájsť nejakú váhu  

   efektívnosti, 

 - ohľadom úpravy VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku ZUŠ odporúčam  

   komunikovať s vedúcou OŠKŠaM MsÚ a pripraviť návrh.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - do materiálu na MsZ zahrnúť potreby a požiadavky, ktoré sú naliehavé tak, aby sme ich 

   mohli zapracovať do návrhu rozpočtu, 

 - nemohol by SLUŽBYT, s.r.o. odpustiť záväzok za prevádzku bazéna v rámci  

   preinvestovania finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zmluvy na teplovodné 

   rozvody? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - môj osobný názor je, že oplotenie ihriska nie je vhodné, 

 - iniciátorom vyriešenia tejto problematiky musí byť samotná škola,  

 - prečo je problém zo mzdami na ZUŠ? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - je potrebné zaoberať sa kolektívnou zmluvou na ZUŠ, ktorá má veľa nadštandardných  

   článkov, 

 - neuvažuje ZUŠ umiestniť nejaké svoje top práce v priestoroch Domu kultúry? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - opýtal sa referujúcich, či cítia potrebu prezentovať sa aj na zasadnutí MsZ? 

  
 Prítomní referujúci nemali záujem prezentovať sa aj na zasadnutí MsZ. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - zámerom mesta je, aby aj na zasadnutí MsZ sa prezentovali riaditelia škôl 

   a školských zariadení. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanovisko Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka ZŠ 8.  

 mája Svidník, Viera Haľková, riaditeľka MŠ Ľ. Štúra Svidník a Mgr. Marcel Prokop,  

 riaditeľ ZUŠ Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 183/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

5.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

  Predkladala: Mgr. Jana Pirščová, referentka OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 184/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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6.  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za  1. polrok 2016  

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                   Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                   JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o.  

                   Viktor Miňo, zástupca TS mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - nízke percento plnenia kapitálov, 

 - znížia sa náklady na spotrebu verejného osvetlenia? 

 - ulica pri našom rodinnom dome je najtemnejším miestom, stĺp tam je, ale svetlo chýba, 

 - nie je na položke kultúrne podujatia preto malo peňazí, lebo sa robí veľa kultúrnych 

   podujatí, ktoré nie sú kryté? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - po rozhovore s p. Pechmanom úspora na spotrebe elektrickej energie je a bude, 

 - prečo je vedúca OŠKŠaM MsÚ platená z inej položky a nie zo správy obce? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - v niektorých prípadoch je potrebné nastaviť uhol svietivosti,  

 - čerpanie je primerané k polroku, 

 - okrem problematických položiek je aj priaznivé čerpanie niektorých položiek, 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - je to vysoko neaktuálny materiál, teraz sú čísla úplne iné,  

 - keby sa neschválil taký rozpočet, robili by sa úpravy presunu vedúcej OŠKŠaM, 

   zaoberal by sa týmto dakto? 

 - z úrovne mesta do rozpočtu na tento rok na rekonštrukciu miestnych komunikácií sa 

   nenavrhovala žiadna čiastka, ale na kultúru sa navrhovalo,  

 - my sme vyčlenili finančné prostriedky na investičné akcie, za čo sú ľudia vďační, 

 - v rozpočte sme videli značné množstvo finančných prostriedkov, lebo došlo k enormnému 

   navýšeniu podielových daní. 

 - spomínalo sa, že ak sa schváli takýto rozpočet, budú sa musieť prijať opatrenia, 

 - aké opatrenia sa urobili? 

 - cyklicky sa opakujú položky v návrhu zmeny rozpočtu. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - keď sme chceli znížiť výdavky na správe obce presunuli sme vedúcu OŠKŠaM MsÚ 

   do kultúry a takých pozícií je viacero. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je potrebné zosúladiť riadenie verejného osvetlenia,  

 - vysvetlil z akej položky sú a mali by byť vyplácané mzdy zamestnancom odboru  

   ŠKŠaM, 
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 - vôbec sa nerobí veľa kultúrnych podujatí, ale z tejto položky sa vyfinancovali 

   spoločenské akcie, 

 - každý rok sa robila rekonštrukcia miestnych komunikácií, tak aj tohto roku by sme ju  

   robili, samozrejme po dohode s poslancami, 

 - problém je, že zmeny v rozpočte sa dotýkajú miezd alebo prepúšťania ľudí na mestskom  

   úrade a TS, preto ani jedno, ani druhé opatrenie nie je dobré. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - pri príprave rozpočtu na budúci rok sme sa dohodli, že zamestnanci sa budú financovať 

   z jedného zdroja, okrem matriky a školského úradu.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 185/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

7.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                    JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o.  

                    Viktor Miňo, zástupca TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - nevidím zmenu v príjmovej časti rozpočtu,  

 - veľa samospráv zapracováva do svojich materiálov navýšenie podielových daní, my 

   nepočítame so žiadnym navýšením? 

 - príjem by sme mali mať aj od prevádzkovateľov internetu, 

 - mesto by malo mať dosť peňazí aj na zaplatenie kapitálových výdavkov, 

 - nesúhlasím s prijatím ani jedného úveru,  

 - aká zmena sa udiala, že je nám znovu predložený návrh na vzatie úveru v súvislosti 

   s výstavbou bytového domu B6? 

 - pri schválení rozpočtu boli prezentované ťažké scenáre, čo všetko sa udeje, ale zatiaľ 

   žiadne opatrenia sa neprijali,  

 - samospráva sa musí riadiť podľa schváleného rozpočtu,  

 - doteraz mi nebola predložená zo strany TS cenotvorba na všetky služby, ktoré poskytujú,  

 - na TS sú problémy u zamestnancov s alkoholom a p. primátor a prednosta MsÚ k týmto 

   problémom pristupujú s takou ľahkosťou.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - v dôvodovej správe treba zrozumiteľne a jasne vysvetliť vzatie úveru na zariadenie  

   bytov nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej.  
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - poslanci sa môžu rozhodnúť na základe kvalitne pripravených materiálov.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - neviem o tom, aby na TS bol problém s alkoholom, 

 - TS majú právnu subjektivitu, preto si to musia riešiť samy, 

 - čiastku vo výške 189 tis. Eur pre p. Čecha skôr, či neskôr budeme musieť zaplatiť, 

   súdnemu sporu sa nevyhneme a je otázne ako sa skončí. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - nemal som vedomosti o tom, aby na TS bol problém s požívaním alkoholu. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - vyjadril sa ku vzťahu nájomného a úveru zo ŠFRB a návratných zdrojov, 

 - prečo nedošlo k zníženiu ceny nájomného za káblovku pri splatení úveru? 

  
 JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. 

 - úver na zariadenie bytov nižšieho štandardu budú splácať nájomníci týchto bytov, 

   je to ten istý systém ako je osvedčený pri viacerých bytovkách, 

 - situáciu bývania Rómov treba čím skôr riešiť, pretože ubytovňa je v havarijnom stave,  

 - na určenie ceny za káblovku platí úplne iná metodika ako pri cenotvorbe nájomného 

   za byty.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - pri tvorbe rozpočtu na budúci rok by sme sa mali zaoberať aj navýšením stavu 

   zamestnancov na mestskej polícii.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - na bytovom dome B6 p. Čech určite preinvestoval nejaké finančné prostriedky,  

 - možno by bolo vhodné vyvolať stretnutie, rokovať a vzájomne sa dohodnúť. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník a Viktor Miňo, zástupca TS mesta Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 186/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 187/2016,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9. Revolučné riešenie psích exkrementov komplexne a ekologicky  

 Predkladali: p. Šoltýs, obchodný riaditeľ ECO DOG TOILET, s.r.o., Bardejov 

                      Dušan Marinko st., ECO DOG TOILET, s.r.o., Bardejov 
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 Prítomný:   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - treba to využiť, vytypovať jedno sídlisko a Pamätník Sovietskej armády. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora  

 - stretávam veľa psičkárov, ktorí neodpratávajú psie exkrementy.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - s ktorými mestami spolupracujete? 

 - kde je to už osadené? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - aká je kapacita jedného zariadenia? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pripravíme návrh do rozpočtu na budúci rok a v prípade schválenia budeme sa tým  

   zaoberať. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko p. Šoltýs, obchodný riaditeľ ECO DOG  

 TOILET, s.r.o., Bardejov. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 188/2016,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na  

 vykurovaciu sezónu 2016/2017  

 Predkladal: JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. 

 Prítomný:   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - bola vznesená pripomienka, či by sa nedal započítať záväzok za prevádzku bazéna? 

 - čo by prinieslo keby sme splynofikovali prevádzku bazéna?  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - ako je zabezpečená kontrola údržbárskych prác za mesto?  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT,  

 s.r.o. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 189/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú  

 sezónu 2016/2017  

 Predkladal: Viktor Miňo, zástupca TS mesta 

 Prítomný:   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 190/2016,  

 ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

12. Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník     

 Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - kto bude stavať tento objekt? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - o koľko sa zväčší táto stavba? 

 - nemá už p. Ducár záujem o priestory v Európskom dome kultúry? 

 - je vizuálne v poriadku stavba p. Kisku? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - bude chcieť p. Ducár odkúpiť celú túto plochu? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ  

 Svidník. 

 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 191/2016,  

 ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

13. Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2016  

 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 192/2016,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok  

 2016  

 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil: 
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 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - ak niekto nechodí do práce a berie za to mzdu, je to hrubé porušenie pracovnej disciplíny.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 193/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
15.  Rôzne  

   Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o odpísaní nevymožiteľnej pohľadávky mesta Svidník voči MARSAB, s.r.o. 

   vo výške 1377,22 Eur. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tejto informácii členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 194/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 - informovala o situácii okolo prevádzky kníhkupectva, kde je problém s uhradením nájomného 

   za prenájom priestorov.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - navrhnúť im iný lacnejší priestor,  

 - opýtať sa, či by nebol záujem premiestniť drevené stánky niekde inde.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - ponúknuť im menšie priestory. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - predniesol návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry 

   pre Centrum podpory regionálne rozvoja, n.o. Svidník, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 195/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - existuje v meste vizuálna mapa farebnosti bytových domoch? 

 - z úrovne mesta odporučiť bytovým spoločenstvách odtieň farby. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - mesto by mohlo pri ohlasovacej povinnosti stavby pripomienkovať výber farby.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - bytové spoločenstva nás môžu vypočuť, ale nemusia rešpektovať pri výbere 

   farby.  
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 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - aká je situácia s parkoviskom pri SPŠ a betónovým múrikom? 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - vyjadril sa k priebehu prác na rekonštrukcii parkoviska pri SPŠ a ostatným investičným 

   akciám. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - na parkovisku pri SPŠ je neefektívne využitá plocha.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odporúčam zlegalizovať oplotenie na Ul. Stropkovskej. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - zvážiť túto možnosť, aby potom neboli požiadavky aj od iných vlastníkov plotov.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - aká je situácia s rekonštrukciou športovej haly? 

 - aký projekt sa pripravuje s odevným dizajnom? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - o stave rekonštrukcie športovej hale nemám informácie, 

 - v procese prípravy je projekt v spolupráci s poľským partnerom Rzeszow, 

 - výsledkom projektu bude prezentácia talentovaných tvorcov módy. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - mestský úrad sa zaoberá petíciou, ktorá bola doručená dňa 3.10.2016.  

  

16.  Záver  

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 14.20 hod. ukončil. 

  
   

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

 

...............................................                                                  

                     Ing. Ján Holodňák 

           primátor  

 

 

 

 


