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Zápisnica z 18. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku, konaného 13. júna 2016   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Ján Hirčko     

6. Mgr. Marcela Ivančová      

7. Mgr. Vladimír Kaliňák 

8. Mgr. Pavel Olejár      

9. Peter Pilip       

10. PhDr. František Pochanič       

11. PaedDr. Jozef Poperník      

12. PhDr. Ján Vook     

13. MVDr. Michal Zozuľák       

14. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Ing. Vladimír Žak 

 

 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

3.   Návrh na rekonštrukcie komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník  

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

5.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

6.  Rôzne  

7.  Záver  
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1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov, 

 - konštatoval, že poslanec Ing. Vladimír Žak ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - navrhujem doplniť program rokovania o bod „rôzne“ za bodom č. 5, 

  - chce sa niekto vyjadriť k programu rokovania? 

  - keď nie, uzatváram túto možnosť. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    Cyril Dudáš, Mgr. Marcela Ivančová a PhDr. Ján Vook. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - sú iné návrhy? 

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

  - navrhujem pre toto rokovanie a možno aj pre ďalšie rokovania zvoliť ako dobrovoľného člena 

    návrhovej komisie pána prednostu, aby nedochádzalo k tomu, že tie uznesenia sú formulované 

    nevhodným spôsobom, alebo neprijateľným spôsobom, 

  - takto bude zaručené, že všetky uznesenia budú v súlade s rokovacím poriadkom a všetkými 

    legislatívnymi úpravami a predídeme nejakým nedorozumeniam a komunikačným šumom. 

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - pokiaľ to legislatíva umožňuje, nevidím v tom najmenší problém.  

  - k členom návrhovej komisie chce sa ešte niekto vyjadriť? 

  - nikto, ďakujem pekne. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    MUDr. Peter Breznoščák a PaedDr. Jozef Poperník. 
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 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

  - predkladám návrh na uznesenie. 

   
  Hlasovanie č. 1 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

  Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 248/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada prerokovala predložené materiály na 17. (neplánovanom) zasadnutí dňa 13. júna 2016  

   a odporúča mestskému zastupiteľstvu ich schváliť.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 249/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3.   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 

 - prebieha súťaž o dodávateľa na rekonštrukciu Ul. Duklianska, 

 - do nasledujúceho zasadnutia MsZ by sme mali mať víťaza súťaže,  

 - takisto by sme mali mať dodávateľa, ktorý bude robiť plochu pred ZŠ Ul. Karpatská a súbežný 

   chodník,  

 - teraz sa začal robiť chodník na Ul. Sov. hrdinov od kruhového objazdu po most, 
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 - pripravuje sa projektová dokumentácia pre chodník na Ul. Stropkovskej, kde je dosť zložitý  

   problém s jeho odvodnením, 

 - takisto sa pripravuje projekt na parkovisko za Strednou priemyselnou školou,  

 - keď budeme mať tieto dva projekty, pripravíme návrh na schválenie mestskému zastupiteľstvu,  

 - som veľmi rád, že došlo k zhode na MsR, že oprava chodníkov, na ktorých sa realizovala výstavba  

   optických sietí na Ul. Poštová, Dr. Goldbergera, Komenského, Polyvkova a Pavlovičova bude  

   súvislá a nie po častiach alebo výspravkách, 

 - na MsR sa rozprávalo, že cena pre mesto a dodávateľa by mala byť odlišná, takže budeme o tom 

   s p. riaditeľom TS rokovať, 

 - myslím si, že tieto akcie sú pripravené a v krátkom čase sa nám podarí ich zrealizovať, 

 - otváram rozpravu. 

 
 V rozprave vystúpil:  

 
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

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

   MsR som povedal, že sa to trochu dupľuje aj s uznesením, ktoré sme schválili na predchádzajúcom  

   zasadnutí MsZ, ale ak to má urýchliť tie práce, tak to schváľme ešte raz, 

 - navrhujem doplniť v uznesení bod d) a z bodu c) vybrať Ul. Komenského z dôvodu opravy 

   zámkovou dlažbou, 

 - aby sme sa pochopili, na Ul. Polyvkovej ide optický kábel iba po jednej strane, takže je zničená iba 

   jedná strana a ja som upozornil na to, že asi je dobré, ak opravujeme ulicu tak, opravme obidve  

   strany chodníkov, alebo podľa toho v akom stave to bude. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 250/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4.   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 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - vypočuli sme si predložený návrh na 1. zmenu rozpočtu, 

 - p. Fek hovorí, že v zelenej tabuľke máme pri schválení rozpočtu na rok 2016 financie na  

   konvektomaty, no ale v mojom stĺpci tu vidím schválený rozpočet na rok 2016 konvektomat 

   ZŠ Karpatská 0,-, konvektomat ZŠ 8. mája 0,-, konvektomat ZŠ Komenského 0,-, takže na MsR 

   sme sa dohodli na niečom inom.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - navrhujem vyhlásiť 5 min. prestávku a návrhová komisia nech pripraví návrh uznesenia. 

  
 Prestávka: od 15.25 hod. – 15.35 hod. 

 Počas prestávky Mgr. Šandala, prednosta MsÚ vysvetlil návrhovej komisii predkladaný materiál 

 a doplnil text do dôvodovej správy. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - budeme pokračovať v našom rokovaní s tým, že návrh na uznesenie k bodu č. 4 návrhová komisia  

   pripraví a ho predložíme.  

 
 Návrh na uznesenie bol predložený po prerokovaní bodu č. 5 s tým, že najprv vystúpil Ing. Fek, 

 zastupujúci vedúceho OFaSM MsÚ a vysvetlil problematiku konvektomaty. 

 
 Ing. Stanislav Fek, zastupujúci vedúceho OFaSM MsÚ Svidník 

 - bola rozpustená rezerva (záväzky starých rokov), ktorá bola rozpočtovaná v kapitálovom rozpočte 

   na rok 2016 vo výške 22,19 EUR, a to tak:  

   9,70 EUR na konvektomat pre ŠJ pri ZŠ Karpatská, 

   6,49 EUR na konvektomat pre Š  pri ZŠ Komenského, 

   6,00 EUR na Rekonštrukciu Domu kultúry – okolie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 251/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 



6 

 

 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

5.  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 k jednotlivým návrhom osobitne. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie k odpredaju pozemkov pre MUDr. Alexandra Kolcuna. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 252/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie k uzatvoreniu dodatku č. 1 so spoločnosťou Kaufland 

   Slovenská republika, v.o.s. 

  
 Hlasovanie č. 6 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 253/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie k schváleniu prenájmu nebytových priestorov pre Spoločný 

   obecný úrad Nižný Orlík. 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 254/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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6. Rôzne 

 
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyjadrím sa k volejbalu v meste Svidník, 

 - chcem ešte raz veľmi oceniť, čo sa podarilo vo svidníckom volejbale dosiahnuť, minimálne 

   v mládežníckom volejbale sme dosiahli výnimočné úspechy, a za to treba Jánovi Hirčkovi a tímu 

   ľudí, ktorí pri volejbale pracovali a pracujú vysloviť poďakovanie,  

 - po poslednom MsZ sa uskutočnilo viacero rokovaní na podnet členov mestskej rady,  

 - uskutočnilo sa aj stretnutie s podnikateľmi mesta, ktorých sme oslovili, či chcú vstúpiť do  

   volejbalového diania, alebo ako vidia svoje miesto v tejto činnosti, 

 - za účasti p.  Blanára sme sa tomuto problému venovali aj na MsR,  

 - p. Blanár deklaroval pred členmi MsR, že má záujem pôsobiť vo volejbalovom klube s tým, že má 

   záujem prevziať činnosť VK Slávie Svidník a mládežnícky volejbal a že za generálneho partnera by  

   zobral p. Žaka, ak bude s tým súhlasiť, 

 - následne by sme urobili stretnutie za účasti pána primátora, pána poslanca a Miroslava Blanára 

   a hľadali by sme spoločnú reč, aby volejbal v meste fungoval.  

 
 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

 - v minulých dňoch Únia slovenských hydinárov na tlačovej besede prezentovala spotrebu  

   hydinového mäsa a následne prípravu jedál, či v školských, ale aj v reštauračných zariadeniach,  

 - tento údaj je zalarmujúci a veľmi nízky, 

 - následne som požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby vykonal úradnú kontrolu 

   v školských a reštauračných zariadeniach, 

 - bolo prekontrolovaných 11 školských zariadení a výsledky nie sú priaznivé,  

 - jedlá v školských jedálňach sa pripravujú z hydiny pôvodom Poľsko, 

 - je to nežiadúci stav, pretože máme tu špičkové farmy a spracovateľov, ktorí sú schopní dodať  

   túto komoditu bez problémov do školských zariadení, 

 - garantujem, že naša hydina je zdravotne bezpečná,  

 - tento stav je potrebné napraviť, preto chcem požiadať vedúcu odboru školstva za mojej prítomností, 

   vedenia mesta a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku z Bardejova, aby ten pôvod bol zmenený 

   na Slovensko.  

 
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chcem upriamiť pozornosť zastrešeniu amfiteátra, 

 - chcem vás kolegov požiadať, aby sme z rezervy, ktorú sme vyčlenili našli sumu 45 tis. EUR na  

   zakúpenie strechy, ktorá by bola prenosná a dala by sa využiť aj počas Dní mesta, či iných kultúrnych  

   akcií na pešej zóne,  
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 - využívali by ju aj organizátori Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, či Rusínskeho 

   festivalu, 

 - dal by sa riešiť aj podnikateľský zámer prenájmu strechy na rôzne iné akcie iným mestám, či  

   obciam, 

 - sú dve varianty, a to plachty, alebo samotné zastrešenie, ktoré by sme už nemohli použiť, napr. 

   na našich akciách v meste, 

 - myslím si, že je to téma, ktorú by sme mali dať do popredia a zaoberať sa ňou.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - stojí tu filozofická otázka, ktorú musia vyriešiť projektanti, či prekryť amfiteáter, dať nie plachtu 

   ale nejaký nový materiál, lebo dnešné technológie sú už inakšie ako boli v minulosti, ale otázka 

   stojí, že ak aj prekryjeme amfiteáter, čo s divákmi čo sedia na lavičkách? 

 - máme eminentný záujem, aby sa amfiteáter kompletne rekonštruoval, budeme nesmierne radi, ak  

   budeme úspešní v projekte, 

 - čo sa týka návrhu stejdž, pre naše potreby postačuje prekrytá tribúnka na pešej zóne, ak sú väčšie 

   akcie zabezpečujú to firmy, a zasa tu je filozofická otázka, čo je lepšie, ak to postaví firma, alebo 

   aby to kupovalo mesto na jednu, či dve akcie v roku? 

 - nebránim sa diskusií na túto tému, ale odporúčam, aby sme počkali, ak bude vypracovaný  

   kompletný projekt rekonštrukcie amfiteátra a potom sa posunúť ďalej. 

 
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - na začiatku tohto bodu otvoril p. primátor tému volejbalu, 

 - je to téma, ktorá v poslednom období dosť rezonovala v médiách aj medzi občanmi, 

 - možno k tomu, čo tu odznelo bolo by vhodné, aby sa vyjadril p. Hirčko, ako odstupujúci prezident 

   VK Slávia Svidník,  

 - ide o to, čo tie slová, ktoré p. Hirčko dal členom mestskej rady, primátorovi a vyjadrení v novinách  

   Dukla, či to platí? 

 
 Ján Hirčko, poslanec 

 - ja som stále vravel, že ak bude moje meno prekážať ďalšiemu rozvoju a napredovaniu volejbalu, čo 

   sa aj v podstate ukázalo, že aj áno, tak ja odstúpim, 

 - ten návrh, ktorý p. primátor predložil, p. Blanár určite áno, ja svoj sľub dodržím, a na výzvu ešte  

   z minulého roka p. viceprimátora odovzdám mestu Svidník centrum talentovanej mládeže,  

   ako aj extraligovú licenciu,  

 - odovzdám zadarmo volejbal mestu Svidník, ak sa mestská rada rozhodne dať nejakej inej organizácie, 

   ktorú nebude zastrešovať mesto, nebude to dobré riešenie, pretože mesto je dostatočný garant toho, 

   že to bude ďalej fungovať, 
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 - neviem, či tento stav to zabezpečí, samozrejme nepochybujem o p. Blanárovi. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - zúčastnil som sa pri všetkých rokovaniach ohľadom volejbalu, 

 - trochu sa rozpamätaj p. Hirčko, čo si povedal na stretnutí, kde sme boli prítomní ja, p. primátor a p.  

   Kaliňák, dajte mi nástupnickú organizáciu a všetko bezodplatne odovzdám tej firme, ktorú mi  

   poviete, 

 - my sme tú firmu našli, je to Telovýchovná jednota Slávia Svidník, je to tá, ktorá ti pred pár rokmi 

   volejbal odovzdala, 

 - p. Blanár je garantom toho, že ten volejbal fungovať bude, 

 - nechci a nevnucuj nám, aby mesto sa zúčastňovalo na nejakých neziskových organizáciách, alebo  

   zakladalo nejaké spolky, jednoducho to nepatrí mestu, bude to patriť súkromnej spoločnosti, tak 

   ako to patrilo doteraz tebe, 

 - garantom je celé mestské zastupiteľstvo, že tie peniaze do volejbalu dá, 

 - ani na jednom rokovaní nebola takáto podmienka, že mesto musí byť nástupnická organizácia, 

 - vyzývam ťa, aby si splnil svoj sľub, čo si dal.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - s p. Blanárom nemám žiadny problém, 

 - telovýchovná jednota, ak je to tá nástupnická organizácia, o ktorej sme sa bavili, s ňou žiadny  

   problém nemám, 

 - tento právny subjekt budem akceptovať, lebo viem, že p. Blanár je garanciou toho, že to bude ďalej 

   fungovať. 

   

7.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval za účasť na rokovaní a zasadnutie o 16.00 hod. ukončil. 

    

 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 
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 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
…...................................................  …......................................................... 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

  

MUDr. Peter Breznoščák, v.r.  PaedDr. Jozef Poperník, v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 

 


