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Zápisnica z 15. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 18. apríla 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 

 

Ospravedlnený: 

 

1. 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 rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  z 27. novembra 2015, 10. decembra 2015 a 11. januára 2016 

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

  z 30. decembra 2015 a 29. januára 2016 

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

5. Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Svidník  

6.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

  mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník 

7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník   

  za rok 2015  

8.  Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník   

  za rok 2015 

9.  Zámer na využitie časti priestorov Európskeho domu kultúry  

10.  Informatívna správa: AQUARUTHENIA, s.r.o. a cestovný ruch  

11.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016 

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2016 o nakladaní      

  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník  

13.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží  

14.   Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3   
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  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

15.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 108   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

16.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2015  

17.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

18.  Zámer na spracovanie Komunitného plánu mesta Svidník na roky 2016 - 2020   

19.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných   

 bytov v meste Svidník 

20.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2015  

21.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015  

22.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2015  

23.  Rôzne  

24.  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. Pavel Olejár, člen mestskej rady, ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 128/2016, 

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  z 27. novembra 2015, 10. decembra 2015 a 11. januára 2016 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 129/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 10. decembra 2015, 30. decembra 2015 a 29. januára 2016 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - upriamil pozornosť na uznesenie MsZ č. 196/2016, 

 - poznamenal, že v budúcnosti je potrebné vyvarovať sa takýmto nedostatkom.  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - zaujal stanovisko k uzneseniu MsZ č. 196/2016. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 130/2016,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - spolupráca s družobnými mestami by nemala byť zameraná iba na kultúrno-spoločenské 

   akcie, je potrebné zvážiť aj inú formu spolupráce, 

 - nesúhlasím s navýšením výdavkov o 7,00 tis. EUR na hlasovací systém pre MsZ, 

   tieto finančné prostriedky by sa dali využiť účelnejšie a hospodárnejšie, 

 - žiada sa osvetliť areál ZŠ Komenského. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - názvy ulíc uvádzať so súpisnými číslami a nie s číslami blokov.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora  

 - hlasovacie zariadenie pre MsZ je potrebné zakúpiť, aby sa dodržiaval rokovací poriadok, 

 - je potrebné urobiť celkovú rekonštrukciu strechy na OD Vašuta a Trend a nie iba  

   čiastkové opravy, 

 - verejné osvetlenie je potrebné nastaviť tak, aby úspory boli čo najvyššie, tak ako to  

   garantovala dodávateľská firma.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - zo strany mesta je potrebné pripraviť a predložiť poslancom priority, o ktorých by mali 

   rozhodovať,  

 - nemáme žiadnu analýzu, ak máme kvalifikovane rozhodnúť, musíme mať nejakú analýzu, 

 - podľa mňa mestský úrad pôsobí rezignovane,  

 - je potrebné hľadať riešenie a spôsob na opravu chodníka na Ul. Stropkovskej. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - informoval o stanovisku komisie finančnej a správy majetku MsZ. 

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

 Svidník. 
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  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 131/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu dlhodobého prenájmu prevádzkovej budovy skládky komunálneho odpadu 

  v katastrálnom území Hrabovčík v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu odpredaja novovytvorených pozemkov parcela KN C 32/2 za cenu 1,00 

  EURO pre PSK v rozprave nevystúpil nikto. 

   
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela 

  KN C 1757/265 v rozprave vystúpili: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - nedala by sa urobiť zámena pozemkov s občanmi čo majú o to záujem? 

 - p. Pašeň by nemal predávať drahšie, ale aspoň za takú sumu ako to kúpil.  

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

 Svidník. 

  
  K schváleniu zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva č. 300 zo dňa 5. februára 2013 

  v rozprave vystúpili: 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - detailne rozanalyzoval skutočnosť a stav ohľadom problému p. Jozefa Gajdoša. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - nepochybil v tomto prípade stavebný úrad? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - tento problém si spôsobil sám p. Gajdoš, stavebný úrad vôbec nepochybil. 

  
  K schváleniu nákupu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Strednej 

  priemyselnej školy Svidník v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného  

  pozemku parcela KN C 202/631 v rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - je potrebné doriešiť prístupovú cestu.  

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

  pozemku parcela KN C 202/632 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu zámeru  na odpredaj novovytvorených pozemkov parcela KN C 673/26 

  pre MUDr. Kolcuna v rozprave vystúpil: 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - MUDr. Kolcun požiadal prehodnotiť výšku sumy, 

 - navrhujem 60 EUR/m2, 

 - mestská rada súhlasila s navrhovanou výškou ceny.  

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky KN C 4478/2 pre VSD, a.s. 

  v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s VSD, a.s. na odpredaj 

  pozemku parcela KN C 9/1 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok parcela KN C 9/1 pre VSD, a.s. 

  v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky parcela KN C 645/5 a KN C 645/2 

  pre VSD, a.s. v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku 

  parcela KN C 531/2 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K zámeru na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci, zmluve o nájme a kúpnej 

  zmluve s odkladacou podmienkou medzi mestom Svidník a spoločnosťou Kaufland 

  Slovenská republika v.o.s. v rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela 

  KN C 578/26 v rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - najprv by som sankčne riešila zničenie zelene neoprávneným parkovaním áut.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - treba mať jasný zámer, čo so športovým areálom.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - z dôvodu bezpečnosti by som ohradil tento priestor,  

 - mechanizmy môžu parkovať na heliodrome.  

  
 Mestská rada neodporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva tento odpredaj.  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - informoval o žiadosti Slavomíra Petra ohľadom predĺženia nájomnej zmluvy, 

 - mestská rada odporučila predložiť túto problematiku na rokovanie mestského  

   zastupiteľstva. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - informoval o stanovisku komisie finančnej a správy majetku MsZ. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval o žiadosti p. Goriščáka ohľadom prenájmu, resp. predaja budovy bývalého  

   internátu SPŠO za sumu 150 tis. EUR za účelom zriadenia zariadenia sociálnych služieb, 

 - odporučil predaj tohto objektu na tento účel za sumu minimálne 250 tis. EUR.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - p. Goriščák je ochotný v spomínaných priestoroch urobiť dom sociálnych služieb, 

 - výhodnejšie pre mesto by bolo tento objekt predať, 

 - je potrebné zaviazať žiadateľa, aby v danom objekte bol zriadený dom sociálnych služieb. 

  
 Goriščák Tomáš, záujemca o odkúpenie objektu bývalého internátu SPŠO 

 - informoval o zámere využitia daného objektu, 

 - v prípade odpredaja za sumu 250 tis. EUR zaujímal sa o formy splátok.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 132/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

  mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - navrhujem prehodnotiť výšku dotácie pre Karate klub, 

 - sú splnené všetky podmienky pri posudzovaní žiadosti, hlavné čo sa týka publicity? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - je potrebné dať do náležitého poriadku záležitosť prenajímania priestorov zo strany  

   ÚS SČK. 

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

 Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 133/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník   

  za rok 2015  

  Predkladateľka Mgr. Helena Hrebeňaková, regionálny hygienik RÚVZ vo Svidníku  

 
 zo zdravotných dôvodov ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní.  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 134/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník   

  za rok 2015 

 Referoval: mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku 

 
 Prítomný: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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  V rozprave vystúpili: 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - aká je spolupráca s mestskou políciou? 

  - aká je situácia s drogami v meste? 

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

  - bude problém spustiť Dukelský beh mieru z Dukly do Svidníka? 

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

  - na futbalovom ihrisku počas zápasov je veľký ruch áut.  

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

  - zvýšiť kontroly pri garážach MŠ Ul. 8. mája.  

  
  Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného 

  oddelenia PZ vo Svidníku. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 135/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.  Zámer na využitie časti priestorov Európskeho domu kultúry  

  Referoval: Ladislav Ducár, Vermex, s.r.o. Svidník  

  - máme záujem o strednú časť tohto objektu, 

  - chceme to realizovať na 2 etapy, 

  - na prízemí by sme vytvorili reštauráciu a na 1. podlaží spoločenský sál, 

  - zatiaľ nemáme vedomostí o tom v akom stave je voda, plyn a elektrika.  

  
  V rozprave vystúpili: 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - k tejto veci by sa mal vyjadriť p. arch. Mihalov,  

  - výhodnejšie pre mesto by bolo tento priestor predať.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

  - na komerčnú časť vyčlenil p. arch. Mihalov strednú časť týchto priestorov s tým, že 

    prízemie by malo byť prechodné tak, aby bol prístup na ďalšie podlažia, 

  - štúdia by mala byť na mestskom úrade k dispozícii, 

  - posúdiť tento zámer musí architekt a my sa potom k tomu vyjadríme.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - neuvažovali ste s odkúpením celého objektu? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ladislav Ducár, Vermex, s.r.o. Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 136/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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10.  Informatívna správa: AQUARUTHENIA, s.r.o. a cestovný ruch  

  Referoval: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-SYSTÉM, s.r.o., Prešov  

  Prítomný:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

  - dlhoročná spolupráca svedčí o tom, že zo strany mesta bol urobený dobrý krok, 

  - perspektívu v rozvoji mesta vidím jedine v cestovnom ruchu. 

  
  Peter Pilip, zástupca primátora 

  - prečo nebolo možné zabezpečiť zľavy na vstupnom vtedy, keď to inicioval p. Beňko?  

  
  Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-SYSTÉM, s.r.o.,  

  Prešov. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 137/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016 

  Predkladal:  Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

  Prítomný:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

  - koľko reálne m2 je potrebné vyspráviť? 

  - pri uliciach uvádzať súpisné čísla a nie čísla blokov. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - informoval o stanovisku komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a ŽP  

   k predkladaným materiálom z OVDŽPaRR. 

  
  Peter Pilip, zástupca primátora 

  - skúsme naceniť rekonštrukciu parkoviska na Ul. Duklianskej, 

  - navrhujem, aby skládka TKO Šemetkovce prešla pod správu mesta,  

  - dohliadnuť, aby sa  rozkopávky po VVS, a.s. dali do 1 mesiaca do pôvodného stavu. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - je potrebné nájsť najlepšiu alternatívu možnosti využitia skládky TKO Šemetkovce.  

  
  Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 138/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2016 o nakladaní      

  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník  

  Predkladal:  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. 139/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží  

  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. 140/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.   Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

  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. 141/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 108   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

  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. 142/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2015  

  Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka  

  Prítomná: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 143/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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17.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 144/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18.  Zámer na spracovanie Komunitného plánu mesta Svidník na roky 2016 - 2020   

  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. 145/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných   

 bytov v meste Svidník 

  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. 146/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2015  

  Referoval: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - informoval o stanovisku komisie pre ochranu verejného poriadku.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 147/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 148/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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22.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2015  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 149/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
23.  Rôzne  

    Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

  - navrhujem zrealizovať výstavbu chodníka na Ul. Karpatskej smerom z mosta a bezbariérový 

    vstup z prechodu pre chodcov na chodník, 

  - občania požadujú, aby pri záznamoch z rokovania MsZ na infokanáli bol uvádzaný počas  

    celého záznamu aj dátum zasadnutia. 

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

  - občania požadujú umiestniť dopravnú značku zákaz prejazdu na Ul. 8. mája popri bl. 628, 

  - obyvatelia sa sťažujú na výšku obrubníkov pri bl. B6 na Ul. Karpatskej, 

  - na Ul. Karpatskej sú rozbité chodníky, 

  - žiada sa doriešiť prístupovú cestu k hlavnému vchodu na ZŠ Ul. Karpatská. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - čo sa týka umiestnenia dopravnej značky, je potrebné zo strany spoločenstva podať žiadosť, 

  - informoval o vstupe mesta Svidník do Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 150/2016,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
24.  Záver  

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 17.00 hod. ukončil. 

  
   

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 


