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Zápisnica zo 17. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku, konaného 26. mája 2016   

v spoločenskej sále Domu kultúry 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. Ing. Vladimír Žak 

15. Martin Ždiňak 

 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

2.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

3.   Prerokovanie pozastaveného uznesenia MsZ vo Svidníku č. 203/2016  

4.  Rôzne  

5.  Záver  

 

 

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 v priebehu rokovania by mal prísť poslanec Ing. Vladimír Žak. 
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 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - pred zasadnutím dnešného MsZ bolo rokovanie neformálneho zasadnutia MsR, na ktorom sme 

    p. primátora informovali o našom postupe, 

  - o toto neplánované zasadnutie požiadali poslanci, pretože p. primátor nepodpísal jedno 

    z uznesení z predchádzajúceho MsZ,  

  - body č. 4, 5 a 6 trochu súvisia s naším uznesením, ktoré predložíme pri bode č. 3, preto 

    navrhujem vypustiť body č. 4, 5 a 6 z dnešného rokovania. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    MUDr. Peter Breznoščák, Ján Hirčko a PaedDr. Jozef Poperník. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimír Kaliňák a Peter Pilip. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. Pavla Olejára. 

   
  Hlasovanie č. 1 – pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára – vypustiť z rokovania body  

  č. 4, 5 a 6. 

  Prítomní: 14, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

   
  Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

  Prítomní: 14, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 242/2016, 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 na svojom 16. (neplánovanom) zasadnutí dňa 5. mája 2016 zobrala na vedomie 

   predložené body programu rokovania.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní o 15.05 hod. poslanca Ing. Vladimíra Žaka.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 243/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Prerokovanie pozastaveného uznesenia MsZ vo Svidníku č. 203/2016 

 
 V rozprave vystúpili:  

 
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - tento bod je bodom, kvôli ktorému sme iniciovali zvolať neplánované zasadnutie MsZ, 

 - je nám trochu ľúto, že sa zasadnutie neuskutočnilo v navrhovanom termíne 13. mája 2016, ktorý  

   väčšine poslancom vyhovoval, ale prehodilo sa to na pondelok a potom na utorok, aj keď sme  

   avizovali, že väčšina z nás sa nebude môcť na ňom zúčastniť, 

 - mrzí nás, že p. primátor nepodpísal naše uznesenie, ktoré sa týkalo investícií a nejakým spôsobom 

   uspokojenia požiadaviek aspoň niektorých občanov, 

 - deklarovali sme, že tento spôsob sa nám vidí celkom dobrý a neočakávali sme, že hneď pri prvom 

   pokuse dôjde k jeho nepodpísaniu, 
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 - pri pozastavení výkonu uznesenia boli vyčítané 3 vecí,  

 - prvá z nich, že nemôžme zadávať úlohy prednostovi MsÚ a vedúcim odborov MsÚ, aj keď rokovací 

   poriadok MsZ článok 7 bod 4 to umožňuje, a takisto pri schvaľovaní uznesení v tomto volebnom 

   období sa ukladali úlohy vedúcim odborov MsÚ, 

 - je to trochu v rozpore s tým, že v jednom uznesení to vidíme ako veľký problém a niekde to 

   akceptujeme,  

 - čo sa týka dátumu, mali sme na myslí, aby sa pripravili materiály pre rokovanie MsZ, možno  

   v návrhu chýbala jedna čiarka, ktorá by to zmenila, 

 - poprosím v zmysle rokovacieho poriadku o predĺženie časového limitu, 

 - ďalším dôvodom pozastavenia výkonu bolo, že sa nemôže robiť verejno-obchodná súťaž, ale ja  

   mám niekoľko príkladov, kde sa verejno-obchodná súťaž robila presne na takýto účel, 

 - takže nesúhlasím s takouto argumentáciou,  

 - cítime to ako snahu pozastaviť našu iniciatívu,  

 - chceme čo najskôr v primeranej kvalite zlepšiť podmienky našich občanov, preto predkladám 

   tento návrh na uznesenie:  

  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

  v znení neskorších predpisov 

  a) určuje MsÚ vo Svidníku spracovanie zjednodušených projektových dokumentácií riešenia výstavby  

   parkovísk a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník: 

   1. parkovisko za Strednou priemyselnou školou, ul. Sov. hrdinov, časť pozemku KN C 645/35, k. ú.  

    Svidník 

   2. parkovisko za bytovým domom P 26, ul. Sov. hrdinov, časť pozemkov KN C 655/5, 

   651/4, 655/5 a 652 

   3. rekonštrukcia chodníka, ul. Stropkovská, pred rodinnými domami 

   4. miestna komunikácia a chodník ul. Duklianska M, N, L 

   5. plocha pred ZŠ Karpatská 

   b) schvaľuje po spracovaní zjednodušených projektových dokumentácií a uskutočnení výberu  

   zhotoviteľov zákaziek metódami verejného obstarávania, alebo po návrhu spôsobu realizovania 

   schválených investícií v bode a), následné vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu 

   mesta Svidník na realizáciu daných investícií. 

 
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - p. primátor pozastavil výkon uznesenia č. 203/2016, 

 - pozastavil ich v 3 bodoch, o ktorých hovoril p. poslanec, 

 - za dôvodmi, ktoré sú uvedené v tomto pozastavení, si stojím, pretože jednoznačne to odporuje 

   zákonu č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
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 - myslím si, že aj návrh, ktorý je teraz predložený, tak zohľadňuje všetky tie dôvody, ktoré sme  

   uviedli v pozastavení. 

 
 Faktická poznámka: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - p. právnik, kde ste boli, keď sa schvaľovali uznesenia a zadávali sa úlohy vedúcim odborov, vtedy  

   to nebolo v rozpore so zákonom? 

 - kde ste boli, keď p. primátor porušil zákon o obecnom zriadení, keď pozastavil výkon uznesenia  

   predtým ako rokovala MsR? 

 - kde ste boli predtým, keď bola prijatá a nebola zverejnená organizačná štruktúra MsÚ?  

 
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - ja nie som kontrolný orgán na to, aby som kontroloval poslancov, 

 - kontrolným orgánom je hlavný kontrolór mesta, ktorý má  upozorniť na všetky porušenia, 

   či už všeobecne záväzných právnych noriem, zákonov, nariadení a takisto rokovacieho poriadku. 

 
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - p. poslanec spomínal, že kde ste boli p. právnik, keď nebola zverejnená organizačná štruktúra MsÚ,  

   podotýkam, že podľa súčasnej platnej právnej úpravy má starosta povinnosť informovať o tom obecné  

   zastupiteľstvo, 

 - vy slúžite ako nejaký poradný orgán p. primátorovi, prečo ste mu neporadili priamo na  

   zastupiteľstve? 

 - znie to trochu z Vašej strany ako alibizmus. 

 
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je tu určité napätie, možno chýbala komunikácia, 

 - celý tento proces zbrzdil určitú výstavbu v meste Svidník, 

 - tak ako vy, aj ja mám eminentný záujem, aby sme robili pre občanov, 

 - o tom, že tento záujem máme, hneď po nepodpísaní uznesenia som zvolal vedúcich odborov  

   a dohodli sme sa, že urobíme ihneď MsZ, aby sme všetky navrhnuté akcie schválili a zahájili  

   výstavbu, 

 - následne v tom čase bola doručená žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, ktorú som  

   akceptoval, ale žiaľ na termín 13. mája 2016 som ho nemohol zvolať pre dlhodobo plánované akcie, 

 - na utorok bolo zvolané zasadnutie z dôvodu, že nám potvrdila väčšina poslancov, že im to vyhovuje, 

 - nehľadajte za tým nič zlé, máme eminentnú snahu realizovať tieto investície. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 244/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Rôzne 

 
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - chcem vysvetliť skutočnosť, pretože väčšina občanov sa pýta, čo sa vlastne deje? 

 - p. primátor nepodpísal 2 uznesenia, 

 - v jednom namieta, že poslanci nemôžu ukladať úlohy prednostovi a vedúcim odborov MsÚ a nebol 

   spokojný s presným určením miest, ktoré poslanci vybrali ako prioritu na rekonštrukciu a v druhom 

   uznesení namieta porušenie rokovacieho poriadku, 

 - na webovej stránke mesta nájdeme podobné formulácie uznesení MsZ schválených a podpísaných 

   v roku 2015,  

 - čo sa od toho roku 2015 zmenilo, nebol zmenený žiaden zákon, legislatíva ostala tá istá, prečo 

   p. primátor niektoré uznesenia podpíše a iné nepodpíše?  

 - neviem, verím, že to vie p. primátor, ja sa len môžem domnievať, že hoci na zastupiteľstve  

   s uznesením p. primátor súhlasí a povie, že nemám s tým najmenší problém, podobne ako 

   prednosta MsÚ a právnik a neskôr po zastupiteľstve zmení svoj názor, 

 - v spornom uznesení sa poslanci rozhodli zmeniť spôsob akým sa bude určovať cena, aby sa vyhli 

   takýmto problémom, ktoré boli napr. s chodníkom na Jedľovku,  

 - ďalším dôvodom je, že nemôžme ukladať úlohy prednostovi MsÚ, ale zo záznamu počujeme:  

   nemám žiadny problém, preto sa pýtam, kde je tu problém v komunikácii?  

 - ďalším dôvodom bolo, že nie sú určené presne súpisné čísla vybraných úsekov, s čím sa dá  

   súhlasiť, ale keď sme dostali materiály na toto zasadnutie, znova chýbajú presne čísla, čiže nevidím 

   v tom logiku, 

 - požiadam o predĺženie časového limitu vystúpenia, 

 - zisťujem, že nepotrebujeme ani hlasovacie zariadenie, lebo máme jednoduchú časomieru, 

 - pri druhom uznesení p. poslanec Kaliňák navrhne stiahnuť materiál, ktorý nepredkladal a p. 

   primátor dá o tomto návrhu hlasovať, 

 - na zasadnutí je prítomný prednosta MsÚ, právnik, hlavný kontrolór a nikto nenamieta, 

 - keď sme nejakú chybu spravili, vyvoďme dôsledky, ale iným spôsobom,  

 - aj na zasadnutí dňa 28. apríla 2016 bola slovná výmena medzi prednostom MsÚ a hlavným 

   kontrolórom o tom, či mesto má, alebo nemá platný organizačný poriadok. 
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - stojím si za tým, čo som povedal, nemám najmenší problém s navrhnutými akciami, máme eminentný  

   záujem, tak ako vy, aj ja, aby sme tie veci posunuli dopredu, 

 - niekedy na MsZ je tak hektický čas a ani p. primátor na všetko nezareaguje a na niektoré veci  

   prídeme až pri podpise uznesení. 

 
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - v Dome európskej kultúry v časti, kde bola opravovaná strecha tečie ešte viac voda, ako tiekla 

   a tečie aj v odkvapovej rúre pri zadnom vchode, poprosil by som to opraviť,  

 - uvažovať silvestrovské ohňostroje konať niekde inde, tak ako to robí, napr. p. Demko, lebo mám za  

   to, že tá strecha sa týmto poškodzuje. 

 
 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 - v rámci údržby urobíme obhliadku a ako havarijný stav sa to dá prednostne riešiť.  

 
 Procedurálny návrh: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - stojí tú otázka, keďže tú máme novú časomieru a podľa rokovacieho poriadku príspevok poslanca 

   MsZ v rozprave môže trvať maximálne 5 minút, ale časový limit podľa potreby môže byť predlžený, 

   ďalej sa uvádza, že MsZ sa môže uzniesť na predlžení časového limitu v prípade, ak na základe  

   žiadosti vystupujúceho predsedajúci nepredlží časový limit,  

 - myslím si, že tak striktne využívať rokovací poriadok a limitovať poslancov v tom, čo chcú  

   povedať, keď sa po takto dlhom čase zídeme, pretože od posledného plánovaného zasadnutia MsZ  

   dňa 30. decembra 2015 bolo jedno plánované zasadnutie, ináč to boli neplánované zasadnutia, 

 - chcem stanovisko, ako si budeme vysvetľovať tento bod rokovacieho poriadku MsZ? 

 
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - chcem poďakovať p. Pichovi za zrealizovanie požiadavky osadenia bezpečnej hojdačky pre  

   detí do 3 rokov na Ul. Karpatskej,  

 - keďže ihrisko je oplotené a je tam bránka, ku ktorej nevedie žiaden chodník, žiadam, aby sa takýto 

   malý chodník zabezpečil,  

 - žiadam opraviť oplotenie tohto ihriska a v budúcnosti možno uvažovať o oplotení, ktoré bude  

   trochu pevnejšie a nebude tak ľahko zničiteľné,  

 - keďže aj teraz sa uvažuje s oplotením športového areálu pri ZŠ Ul. 8. mája, tak použiť taký 

   materiál, ktorý nebude nutné po pol roku meniť. 

 
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - upozorňujem na problém panelovej cesty po násype za bytovými domami na Ul. Gen. Svobodu, 

   kde sú panely porušené a cesta je prepadnutá a mnohé autá jazdia po tráve, 

 - upozorňujem na parkovanie a státie motorových vozidiel na Ul. Komenského pred ZUŠ 



8 

 

   a priľahlým objektom, najmä popoludní, kde vzniká súvislý rád stojacích áut,  

 - upozorňujem na dodržiavanie a kontrolu dopravných predpisov, jedným z takých je zákaz vjazdu  

   motorových vozidiel do areálu ZŠ Ul. Komenského a Gymnázium DH. 

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je na zváženie, či panelovú cestu za bytovými domami na Ul. Gen. Svobodu, ktorá slúžila 

   ako prístupová cesta pri výstavbe, ponecháme, alebo ju zlikvidujeme a urobíme pekný trávnatý  

   povrch, 

 - na dodržiavanie dopravných predpisov je tu priestor pre mestskú políciu, štátnu políciu a pre  

   občanov mesta, aby ich dodržiavali a rešpektovali. 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - bolo plánované osvetlenie nábrežia popri Ladomírke od pešej zóny po ihrisko ZŠ Ul. Komenského,  

 - navrhujem, aby sa to osvetlenie predlžilo až k mostu na sídlisko UTRA, čím by sa vytvoril celistvý  

   úsek osvetlenia tejto lokality.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - máme záujem túto investíciu realizovať,  

 - koľko finančných prostriedkov bude schválených, podľa toho sa zariadime. 

 
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - musím potvrdiť, že p. poslanec Olejár má oslovil, či mi bude vyhovovať, aby bolo neplánované  

   zastupiteľstvo na 13. mája 2016, lebo viacerým poslancom to vyhovuje, bohužiaľ z pracovných 

   dôvodov som sa v pondelok, ani v utorok nemohol zasadnutia zúčastniť, 

 - čo sa týka predchádzajúceho zastupiteľstva, veľa otázok je zo strany občanov k upravenému  

   prenosu zasadnutia,  

 - zo strany právnika je výklad, že sa tento záznam mal upravovať, 

 - k tomuto problému zasadala 16. mája 2016 aj komisia na šetrenie sťažností, kde bola na podnet 

   p. poslanca Olejára podaná sťažnosť na vedenie mesta,  

 - informoval o stanovisku komisie na šetrenie sťažností, 

  - keďže išlo o sťažnosť na vedenie mesta, kde nebolo určené na koho ide, tak sme túto sťažnosť   

   brali ako neoprávnenú, 

 - následne bola doručená ďalšia sťažnosť od p. poslanca Olejára, konkrétne na primátora mesta  

   Svidník p. Ing. Jána Hodňáka,  

 - komisia po prerokovaní doporučuje mestskému zastupiteľstvu požiadať o právny výklad a podľa  

   VZN mesta Svidník č. 1/2010 MsZ má posúdiť a rozhodnúť  o opodstatnosti alebo neopodstatnosti  

   tejto sťažnosti, 

 - bolo by veľmi dobré, aby sa k tejto veci vyjadrili poslanci, 
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 - podľa mňa, malo byť odvysielané celé zastupiteľstvo, lebo v očiach verejnosti vyzeráme nedôverčivo,  

 - stretol som sa s jedným občanom, ktorý sa zaujímal, či každé zastupiteľstvo je tak upravované, 

   resetované a manipulované,   

 - ja môžem povedať všetkým občanom, že nie, bolo to prvýkrát čo sa upravila forma zvuku na  

   základe žiadosti p. Žaka, aj keď si môžme myslieť, že táto záležitosť je medzi niekým iným ako  

   mestom Svidník, 

 - požiadal o predĺženie časového limitu vystúpenia,  

 - čo sa týka ďalších veci na margo p. právnika, sa chcem opýtať, prečo v organizačnom poriadku  

   v článku 11, bod i) sa spomína Krajský školský úrad, ktorý už 3 roky nefunguje. 

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - som hlboko presvedčený, že mesto Svidník neporušilo žiaden zákon, 

 - žiadny zákon neukladá mestu Svidník zverejňovať záznamy z rokovaní MsZ, bola to naša spoločná 

   aktivita za nášho spoločného pôsobenia, 

 - nikdy primátor, ani vedenie mesta nezasahovalo do záznamov z MsZ, 

 - ak by neprišla žiadosť od p. Dr. Žaka, žiaden krok do zvukového záznamu by nebol urobený, 

 - vylučujem používanie silných slov, lebo k žiadnej manipulácii nedošlo. 

 
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - citoval § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii,  

 - záznam zo zastupiteľstva nebol upravovaný,  

 - doporučil som, aby v tejto časti vystúpenia bol stíšený zvuk z toho dôvodu, aby mesto Svidník 

   niekedy v budúcnosti nemohlo doplatiť na to, že bolo vopred upozornené na základe písomnej 

   žiadosti. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - p. primátor zasa útok z tvojej strany, tiež by som mohol povedať, že si prajem, aby bol stíšený zvuk,  

 - myslím si, že právnik by nemal zastupovať len p. primátora, ale viac menej aj nás poslancov 

   a celé mesto,  

 - ak nevieme, čo v tejto situácii, myslím si, že na to máme štátne zložky, napr. okresnú prokuratúru, 

  - v komisii nie sme právnici, preto sme chceli právny výklad,  

  - treba vysvetliť občanom, aká je pravda.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - p. poslanec neútočil som na teba, neútočím a nebudem útočiť,  

  - vo svojom stanovisku som vysvetlil ako mesto postupovalo,  

  - vedenie mesta zaviedlo záznamy z MsZ, nikdy sme do nich nezasahovali a ani nebudeme  

   zasahovať, 
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 - prišla žiadosť od Dr. Žaka, ktorú sme s naším právnikom prediskutovali, kde bolo  

    odporúčanie, aby bol stíšený zvuk v požadovanom úseku.   

 
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - bolo argumentované, že sa nemôže šíriť záznam, ak nie je povolenie dotyčnej osoby  

    a máme povolenie od ostatných poslancov MsZ, že sa môžu vysielať na infokanáli ich  

    vystúpenia?  

 - zasadnutie MsZ je verejné, zo zasadnutia MsZ sa vyhotovujú zápisnice, hlasovanie, uznesenia 

    a rôzne informácie, či už zvukové alebo obrazové a záznam, ktorý si dá vyhotoviť mesto  

    a ho zaplatí, je taká istá informácia, ako zápisnica, uznesenia, atď.  

 - každý občan podľa zákona o slobodnom prístupe informácií má právo požiadať o neupravený  

   záznam, 

  - ten záznam bol upravený, pretože nebolo na ňom všetko, čo bolo povedané na zastupiteľstve,  

  - skôr než dôjdeme k nejakému riešeniu, odporúčam každému občanovi, ktorý má o to záujem,  

   aby prišiel na MsÚ za p. Tchírovou a požiadal ju, môže aj ústne, o video zvukový záznam, 

 - je pravdou, že nie je povinnosťou mesta zverejňovať záznamy, ale v rokovacom poriadku to  

    môžeme upraviť.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - samozrejme, mesto má v archíve celý zvukovo-obrazový záznam a tak ako p. poslanec Olejár  

    povedal, kto bude mať oňho záujem, môže požiadať v rámci zákona č. 211/2000 Z.z.  

    o slobodnom prístupe informácii.  

 
  Martin Ždiňak, poslanec  

  - chcem upriamiť pozornosť na most na Ul. Festivalovej, ktorý je podľa môjho názoru   

    poškodený,  

 - prosím vedúceho OVDŽPaRR MsÚ túto skutočnosť dať preveriť statikovi, aby sme sa potom 

    mohli k tomuto vyjadriť.   

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - mesto navrhovalo vypracovanie projektovej dokumentácie k vyriešeniu tohto stavu,  

  - tento most bude pre nás prioritou číslo jedna ako aj športová hala pre rokovanie Vlády SR, ktoré  

   sa plánuje vo Svidníku, 

  - taktiež to budeme navrhovať do Akčných plánov, ktoré teraz pripravujeme,  

  - vieme o tomto probléme a pripravujeme riešenie.  

 
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

  - chcem reagovať na vyjadrenie p. Bujdoša, že za vzniknutú situáciu pri schvaľovaní uznesení  

    je zodpovedný hlavný kontrolór,  

   - kto predložil do MsZ rokovací poriadok MsZ, v ktorom sa uvádza, že poslanecký zbor   

    má právo uložiť úlohy p. prednostovi MsÚ a vedúcim odborov MsÚ?  

  - keď má tento rokovací poriadok nejaké nedostatky, doporučujem p. primátorovi ho novelizovať,  
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  - pri druhom pozastavenom uznesení, kde p. poslanec Kaliňák navrhol stiahnuť tento materiál  

   z rokovania, hneď v tejto chvíli som na to upozornil p. prednostu, že p. poslanec nemôže dať 

    stiahnuť materiál, ale p. prednostom mi bolo oznámené, že mám to povedať p. primátorovi   

   a taktiež podľa mojich vedomostí na túto skutočnosť upozorňoval p. primátora aj p. zástupca, 

 - na vysvetlenie chcem povedať, že problém bol aj na zasadnutí MsZ, keď p. primátor neudelil  

    slovo p. poslancovi Olejárovi, ale p. Miňovi.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - s obsahom uznesenia nikdy som nemal problém, problém bol v legislatívnej rovine.  

 
  Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

  - citoval § 12, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

  - poradným orgánom nie sú len komisie,   

 - podľa zákona o obecnom zriadení, platnej právnej úpravy dochádza k pravidelnému využívaniu  

   poradného hlasu aj hlavným kontrolórom,  

  - nevytýkam len hlavnému kontrolórovi, všetci sme zodpovední, ale odborní zamestnanci  

   nemajú možnosť sa k tomu vyjadriť, nevidíme návrhy uznesení, uznesenia sú predkladané 

    priamo na zasadnutí, nie stále sa dá na všetko reagovať.   

 
  Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

  - viackrát sa spomenulo moje meno,   

  - aby to nevyznelo, že som navrhol niečo, na čo som nemal právo, ja navrhnúť to môžem,   

 - budem citovať, čo som povedal „navrhujem daný bod stiahnuť a ďalej o ňom nehlasovať“,  

    aj  napriek tomu p. primátor dal o tom hlasovať, ale stiahnuť ho ako predkladateľ mohol   

    p. primátor,   

 - nič nezákonné som nespravil.  

 
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - most, ktorý vedie cez Ladomírku smerom k predajni Agromilk zo spodu je značne   

    prehrdzavený,  

  - občania žijúci v bytovom dome B 128 na Ul. 8. mája požiadali príslušný úrad o zákaz  

    prejazdu cez ich ulicu, pretože je tam veľmi zložitá dopravná situácia.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - pokiaľ je podaná žiadosť, postúpime ju na dopravnú komisiu a budeme ju riešiť.   

 
  Mgr. Viera Dercová, vedúci OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - predložila Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole,   

    Komenského 307/22, Svidník,  

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
  V rozprave nevystúpil nikto.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 245/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
  Mgr. Viera Dercová, vedúci OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - predložila Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej umeleckej  

    škole, Komenského 807/27, Svidník,  

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
  V rozprave nevystúpil nikto.  

 
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 6 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 246/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
  Mgr. Viera Dercová, vedúci OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - predložila Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 235/2016,  

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
  V rozprave vystúpili:  

 
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - nesúhlasím s argumentáciou p. vedúcej odboru, že zmena schválených zásad spôsobila  

    odďaľovanie uzatvorenia nájomnej zmluvy,  

  - upozorňujem, že od 30. decembra 2015 doteraz sa uskutočnilo iba jedno plánované zasadnutie  

    MsZ,   

  - ak by tých plánovaných zasadnutí bolo viac, tak by poslanci bez problémov sa k tomu vyjadrili  

    a pristúpili k schváleniu nájomných zmlúv.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - zo zákona MsZ má zasadať raz za 3 mesiace, takže do roka je to 4 krát a za 4 roky je 16  

    zasadnutí,  

  - k dnešnému dňu máme 17 zasadnutie.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 247/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

5.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pozval prítomných na Rusínsky festival, poďakoval za účasť na rokovaní a zasadnutie  

          o 16.15 hod. ukončil. 

 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

 

 

 

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

primátor mesta  prednosta MsÚ 
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Mgr. Vladimír Kaliňák,v.r.  Peter Pilip,v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslankyňa MsZ  poslanec MsZ 

 


