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Zápisnica zo 17. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 13. júna 2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ 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.   Návrh na rekonštrukciu komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník  

3.   Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

4.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

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 o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - 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. 152/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.  Návrh na rekonštrukciu komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - v textovej časti uznesenia v časti bb) spracovanie zjednodušených projektových dokumentácii,   

   podľa mňa sa to dupľuje s tým, čo sme schválili na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, 

 - na Ul. Polyvkovej ide optický kábel iba po jednej strane, čiže je zničená iba jedná strana ulice, 

   ale bolo by dobré, aby sa opravili aspoň problémové úseky na druhej strane chodníka, 

 - zo strany TS by cena pre mesto mala byť iná ako pre dodávateľa.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - nebolo by lepšie dať zámkovú dlažbu ako asfalt? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - pouvažovať o možnosti zámkovej dlažby.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - prečo prispeje Antik Telekom, a.s. iba 20 % keď chodníky sú rozbité vo väčšom rozsahu? 

   Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - toto malo byť ošetrené predtým, keď sa išli robiť rozkopávky,  

 - v tých miestach, kde sa nepočíta s častými zásahmi do chodníkov ísť cez asfaltovú plochu,  

 - odporúčam z centrálnej ulice pokračovať na Ul. Komenského zámkovou dlažbou  

   a na ostatné ulice dať asfalt,  

 - do budúcna, keď sa budú pripravovať alternatívy, tak aj s vyčíslením nákladov.  

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

 Svidník. 

  
 Mestská rada odporučila Ul. Komenského opraviť zámkovou dlažbou.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 153/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

3.   Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

  Predkladal: Ing. Stanislav Fek, zastupujúci vedúceho OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril rozpravu. 

   V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - dôvodová správa nekorešponduje celkom s tabuľkovou časťou vyznačenou zelenou farbou. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - p. prednostom na MsZ bolo konštatované, že bude problém s úhradou za verejné  

   osvetlenie, ale doposiaľ osvetlenie svieti,  

 - kedy pocítime úsporu verejného osvetlenia, bude to až na budúci rok? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - úspora je garantovaná,  

 - pocítime ju až na budúci rok, 

 - dôležitý je komfort.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - máme nejaký predbežný odpočet spotreby verejného osvetlenia? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - keď chceme objektívny obraz šetrenia verejného osvetlenia je potrebné porovnať spotrebu 

   s rovnakým obdobím minulého roka.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - nemali ísť na schválenie aj konvektomaty pre ZŠ Karpatská?  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - keď vieme zabezpečiť konvektomaty, tak ich dajme aj do rozpočtu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - keďže tabuľka je súčasťou uznesenia, tak je potrebné to opraviť a zosúladiť s dôvodovou  

   správou, 

 - je potrebné zodpovedne pristupovať k príprave materiálov na rokovanie MsZ. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - vedúci odboru FaSM MsÚ bol upozornený na to, aby materiály boli dôsledne pripravené.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 154/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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4.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Stanislav Fek, zastupujúci vedúceho OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril rozpravu. 

   V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 155/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Stanislav Fek, zastupujúci vedúceho OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval, že p. Goriščák si podal žiadosť na odkúpenie budovy bývalého internátu 

   SPŠO za sumu 100  tis. EUR.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - odporúčam urobiť znalecký posudok na tento objekt.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - žiadam vyjadriť sa k cene za skládku TKO Šemetkovce. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - je potrebné vyčísliť náklady.  

  
 Miroslav Blanár, podnikateľ 

 - informoval, že má záujem pôsobiť vo volejbalovom klube, 

 - má záujem prevziať činnosť VK Slávie Svidník a mládežnícky volejbal, 

 - za generálneho partnera by zobral p. Žaka, ak bude s tým súhlasiť. 

  

5. Záver 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

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

   

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 


