
Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 28. apríla 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. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. Ján Vook     

12. MVDr. Michal Zozuľák       

13. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. PhDr. František Pochanič       

2. 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.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a)  Uznesenia – trvalé úlohy  

 b)  Uznesenia – úlohy v plnení  
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 c)  Uznesenia – splnené úlohy  

3.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

4.  Návrh investícií poslancov Mestského zastupitelstva vo Svidníku  

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

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

7.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

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

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

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

  za rok 2015  

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

  za rok 2015 

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   

  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 vstup mesta Svidník do Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou  

  (RZMOD) 

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 - 2022   

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.  Interpelácie poslancov  

24.  Rôzne  

25.  Záver  
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1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov, hostí a občanov mesta, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov, 

 - poslanci PhDr. František Pochanič a Ing. Vladimír Žak ospravedlnili svoju neúčasť  

   na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - poprosil, aby sa Ing. Kráľovi ako predkladateľovi materiálu bodu č. 9 udelilo slovo  

    skôr, pretože má neodkladné pracovné povinnosti. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhujem zaradiť za bodom č. 3 bod s názvom „Návrh investícií poslancov Mestského 

    zastupiteľstva vo Svidníku“. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Vladimír Kaliňák a Martin Ždiňak. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Mgr. Marcela Ivančová a MVDr. Michal Zozuľák. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia. 
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  Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

  - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 1: 

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

  Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 200/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - pripúšťam, že možno v časovej tiesni sme schválili uznesením č. 25/2014 dodatok č. 2 

   ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve kde sú veci, ktoré majú čím viac otáznikov a nevieme 

   sa dopátrať k tomu ako bol vysúťažený bytový dom B6, aké boli podmienky, za ktorých 

   p. Čech vyhral túto súťaž a staval túto bytovku,  

 - zdá sa nám voči občanom nespravodlivé, že sa táto cena postupne navyšuje, 

 - chcem sa opýtať, či už došlo k podpisu zmluvy na bytový dom B6, ak áno, potom mi to 

   chronologicky nesedí, lebo následne žiadame MsZ, aby schválilo úver, 

 - pokiaľ by zmluva bola podpísaná, tak nemala na to finančné krytie, 

 - uznesením č. 46/2015 sme pre záujemcov o umiestnenie káblového distribučného systému 

   hľadali spôsob ako naformulovať výšku vecného bremena a keď sa šírka ochranného pásma   

   zmenila, tak namiesto toho, aby sme vstúpili do jednania, tak pri prvej zmene rozpočtu 

   automaticky meníme výšku vecného bremena,  

 - k plneniu uznesenia č. 192/2015 riaditeľom SLUŽBYT, s.r.o. mi bolo sľúbené, že na pôde MsZ  

   zaujme stanovisko k problému využívania káblového distribučného systému firmou Svitel,  

 - hlavným kontrolórom boli konštatované závažné konštatovania, závažné asi aj porušenia, či už  

   zákona o rozpočtovom hospodárení alebo predbežnej finančnej kontroly pri čerpaní finančných 
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   prostriedkov na mestskom úrade, preto budem rád, ak zo strany mesta dôjde v tejto veci  

   k náprave. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola uzatvorená na základe verejnej obchodnej súťaže, 

   ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom a taktiež obidva dodatky boli schvaľované 

   mestským zastupiteľstvom, 

 - v tejto veci nedošlo k porušeniu zákona, 

 - ak sú schválené zmluvy o budúcej kúpnej zmluve mestským zastupiteľstvom, tak kúpne zmluvy  

   už sa neschvaľujú mestským zastupiteľstvom, aj kataster akceptuje takéto schvaľovanie. 

  
 Faktická poznámka: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - bol by som za to, že ak sa schvaľuje zmluva o budúcej kúpnej zmluve, musí sa overiť, či 

   boli splnené všetky vysúťažené podmienky a potom predložiť mestskému zastupiteľstvu 

   návrh zmluvy na kúpu bytového domu a tá kúpa musí byť podložená finančným krytím, 

 - jednou z podmienok bolo, že tento bytový dom bude skolaudovaný do konca roka 2015, 

 - neviem, či teraz, keď je tam ešte stavebný ruch, môžeme to považovať za skolaudovanú 

   stavbu. 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - v roku 2013 bola vypísaná verejná obchodná súťaž na výstavbu bytového domu B6,  

 - postup bol rovnaký ako pri bytovom dome za Strednou priemyselnou školou, 

 - víťazom tejto súťaže bola ponuka, ktorú predložil Ing. Čech, 

 - všetky zmluvy boli podpísané dňa 20.6.2013,  

 - technická vybavenosť bude financovaná z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR 

   a z vlastných zdrojov mesta, 

 - v súlade s pokynmi ministerstva mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok s presnou  

   špecifikáciou stavebných povolení a ceny celej technickej vybavenosti, 

 - uznesenie o podaní žiadosti bolo MsZ schválené v septembri 2014, ale keďže usmernenia 

   prichádzajú na poslednú chvíľu v decembri 2014, bolo schválené nové uznesenie, kde boli 

   uvedené všetky ceny,  

 - zmluva o úvere a zmluvy na poskytnutie dotácie boli podpísané v decembri 2015, 

 - pri zakladaní stavby objavili sa problémy, ktoré pred začatím stavby nemohli byť predvídané, 

   cez pozemok prechádzal kábel vysokého napätia, v mieste budúceho bytového domu sa 

   nachádzali sute z budovania okolitého sídliska, panely, betónové stĺpy elektrického vedenia, 
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   bolo tam jazierko atď. 

 - bytový dom B6 bol skolaudovaný v decembri 2015. 

  
 Doplnil vyjadrenie Ing. Čepana: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ešte v minulom volebnom období bola bez pripomienok zo strany poslancov schválená suma 

   na výstavbu bytového domu B6, táto suma nebola nikdy navyšovaná, z tých 270, či 280 tis.  

   EUR je 70 tis. EUR naše spolufinancovanie a 180 tis. EUR sú zemné práce, ktoré sme museli 

   urobiť, boli to nepredvídateľné výdavky, o ktorých nevedel ani dodávateľ, ani investor, 

 - toto územie je veľmi problematické, o čom svedčia aj statické problémy na ZŠ Ul. Karpatská, 

 - je veľmi dobré,  že sa tento bytový dom postavil, pretože bude slúžiť občanom mesta Svidník. 

  
 Reagoval na vystúpenie Mgr. Olejára: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - v súvislosti so zmenou zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme mesto 

   bolo povinné od 1.1.2016 navýšiť tarifné platy zamestnancov mesta o 4 %, 

 - schválený rozpočet na mzdy bol znížený takmer o 20 %, 

 - stav zamestnancov sa postupne znižuje, pretože niektorí zamestnanci odchádzajú do dôchodku  

   a noví sa  neprijímajú,  

 - základnú finančnú kontrolu pri vyplácaní miezd som podpísal a budem podpisovať iba dovtedy,  

   pokiaľ budú finančné prostriedky v rozpočte. 

  
 Doplnil vyjadrenie Ing. Vlčinova: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - neprijali sme žiadneho zamestnanca do trvalého pracovného pomeru, 

 - neboli navýšované mzdy okrem ľudí, ktorým to vyplývalo zo zákona, 

 - navýšenie miezd o 4 % bolo v zmysle zákona. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - stotožňujem sa s vyjadrením poslanca Mgr. Olejára ohľadom bytového domu B6, 

 - myslím si, že keď niekto šiel do výstavby bytového domu, tak istotne mal rátať aj s nejakými 

   rizikami, 

 - tým doplatkom 270 tis. EUR nech sa zaoberajú tí, čo podpísali zmluvu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - suma bola navýšená o 180 tis. EUR a nie o 270 tis. EUR a všetko bolo v súlade so zákonom. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - hlavný kontrolór upozorňuje na možné porušenie finančnej disciplíny, 

 - z diskusii sa dostávame do dvoch polôh, keď hlavný kontrolór tvrdí, že došlo k porušeniu 
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   a pán primátor hovorí, že všetko je v poriadku,  

 - máme tvrdenie proti tvrdeniu a ako sa máme v tom teraz vyznať, 

 - keď to pozerajú občania, nebudú mať v tom jasné, 

 - skúsme navzájom spolupracovať,  

 - je zmenená štruktúra mestského úradu, alebo nie je? 

 - hlavný kontrolór tvrdí, že aj napriek tomu, že nebola zmenená štruktúra úradu platové  

   podmienky boli zmenené, 

 - korešponduje vyplácanie miezd so štruktúrou úradu? 

 - rozumiem tomu, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje štruktúru úradu, ale od začiatku tohto 

   funkčného volebného obdobia odporúčame nejakú štruktúru, ale doteraz sme narážali iba 

   na odpor. 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - posledná zmena organizačnej štruktúry bola prijatá k 1.2.2016 a plne korešponduje s tým, 

   akú činnosť vykonávajú teraz zamestnanci úradu, 

 - to, že nebola zverejnená je pravda, ale samozrejme túto skutočnosť napravíme.  

  
 Reagoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - ak bol zmenený organizačný poriadok, kto má k nemu prístup, lebo ja som nedostal žiadnu 

   informáciu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pán hlavný kontrolór, dvere do primátora sú dokorán otvorené. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 201/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na svojom 15. zasadnutí dňa 18. apríla 2016 odporučila prerokovať  

   a schváliť predložené materiály. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 202/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4. Návrh investícií poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 
 Referoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - keď poslanci schválili rozpočet mesta, tak hľadali rezervy v jednotlivých položkách a tým 

   vytvorili prebytok rozpočtu, ktorý chceme použiť na rozvoj mesta, 

 - chceme vyskúšať, či takýto model bude fungovať, lebo máme takú skúsenosť, že  

   v predchádzajúcom roku sme vyčlenili finančné prostriedky na chodník na Jedľovku  

   a chodník nie je urobený, z tohto dôvodu v tejto veci nebolo ani splnené schválené uznesenie, 

 - predkladám návrh na uznesenie k tomuto bodu:  

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

   zriadení v znení neskorších predpisov 

   a) určuje 

   prednostovi MsÚ vo Svidníku a príslušným vedúcim odborov, aby na najbližšie rokovanie  

   MsZ vo Svidníku (najneskôr do 15.5.2016) pripravili pre MsZ vo Svidníku podklady a návrh  

   na schválenie obchodných verejných súťaží na opravu, rekonštrukciu alebo výstavbu  

   a realizáciu   

   nasledujúcich investícií: 
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     1. parkovisko Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník 

     2. ulica Duklianska M, N, L 

     3. parkovisko Ul. Sov. hrdinov a Ul. Dr. Goldbergera za bytovým domom P26 

     4. chodník Ul. Stropkovská 

     5. plocha pred ZŠ Karpatská 

   b) schvaľuje 

   po vyhlásení a vyhodnotení obchodných verejných súťaží, alebo po návrhu spôsobu 

   realizovania schválených investícií v bode a), vyčlenenie vlastných finančných 

   prostriedkov z rozpočtu mesta Svidník na realizáciu investícií podľa bodu a).  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - myslím si, že je to veľmi dobrý nápad, s ktorým sa stotožňujem aj ja a vedenie mesta, 

 - aj zo strany mesta máme pripravené nejaké návrhy. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 203/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 10.00 hod. – 10.05 hod. 

 

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

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

 - odovzdal mestu Svidník a poslancom MsZ poďakovanie vo forme ocenenia získaného 

   v kategórii najlepší v cestovnom ruchu Prešovského samosprávneho kraja.   

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval za dobrú vzájomnú spoluprácu a za dobré meno v cestovnom ruchu, ktoré firma   
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   získala nielen doma, ale aj v zahraničí. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ján Hirčko, poslanec  

 - dokázali ste, že v našom regióne sa dá robiť cestovný ruch, za čo vám patrí poďakovanie, 

  - oznamujem, že 8. mája chceme oficiálne otvoriť informačnú kanceláriu, ktorá bude takou  

    neoficiálnou organizáciou v oblasti cestovného ruchu,   

 - v tomto smere vyzývam všetky zainteresované sféry, ktoré majú možnosť sa realizovať  

    v rozvoji cestovného ruchu, aby hľadali cestu k sebe.   

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - bude možné poskytnúť sociálne zariadenie a sprchy v zimných mesiacoch pre hokejistoch?  

 - v správe, ktorú prekladá riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa uvádza,  

   že z odobratých vzoriek vody niektoré boli pozitívne, viete nám povedať, či je tá voda dobrá? 

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

 - najradšej by som nereagoval, pretože sú to veci, ktoré neposúvajú projekt dopredu, 

  - s p. Vookom sme mali niektoré veci doriešiť, ale nedoriešili sme ich, pretože nebol dostupný,  

 - z hľadiska sociálnych zariadení nás v tejto sezóne 2015/2016 nikto nepožiadal,   

  - rozprávali sme sa o tom asi pred 2 rokmi,   

 - o záujme spŕch počujem teraz toto prvýkrát,  

  - keď tu hovoríme o spolupráci, tak toto nie je spolupráca,  

 - čo sa týka hygienických záležitosti, pred 2 rokmi bol problém, museli sme vypustiť bazén 

    a minulého roku počas leta nebol žiadny problém,   

  - toto mi pripadá, že najlepšia informácia, je zlá informácia a tá sa šíri veľmi rýchlo,  

  - som ochotný s každým sa porozprávať a hľadať riešenie, ale nie s niekým, kto si naháňa body.  

  
 Faktická poznámka: PhDr. Ján Vook, poslanec 

  - ak vám niekto chce ublížiť, tak istotne to nie som ja,  

  - prepáčte, ak som vás týmto urazil,   

  - vychádzal som zo správy RÚVZ,  

  - myslím si, že ako poslanec MsZ, mám právo sa na tieto veci opýtať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - chcem vám poďakovať za vykonávanú prácu a poželať úspešnú sezónu. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 
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 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 5: 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 204/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 vystúpili: Mgr. Vladimír Šandala, 

  prednosta MsÚ Svidník, (obsah vystúpenia tvorí prílohu tejto zápisnice),  

 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník, Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

 MsÚ Svidník, Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník, Viktor Miňo, 

  ekonóm TS mesta Svidník a Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník,  

 ktorí podrobne do hĺbky rozanalyzovali a zdôvodnili predložené návrhy na zmenu  

  rozpočtu v rámci svojich kompetencií.   

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

  - podal stanovisko k návrhu prijatia dlhodobého termínovaného úveru,  

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
  PhDr. Ján Vook, poslanec  

 - mám výhrady voči navýšeniu položky pre TV Zemplín, je potrebné podporovať našu televíziu 

    a na tento účel využiť možnosti a schopnosti Službyt, s.r.o. prostredníctvom infokanálu  

   mesta, 

  - vyjadril sa k programovej skladbe a výške rozpočtu počas Dní Svidníka v roku 2011 a teraz,   

 - je potrebné, aby obidva festivaly mali rovnaké výhody a nie, aby jeden z nich bol viac  

   zvýhodňovaný, a to Rusínsky festival, 

  - je žiadúce, aby bol kamerový systém aj na Ubytovni Ul. Sov. hrdinov,  

 - hlasovací systém na MsZ mal byť už dávno zakúpený, 

  - bolo by dobré, aby sa spojil a dobudoval ku kinu starý chodník s novým,  

 - v položke 8.3.1 školský klub podľa mňa dochádza k porušeniu zákona, pretože na opravu 
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    telocvične dávame z originálnych kompetencií,  

 - prečo na položke 8.4 je opäť navýšenie z dôvodu zakúpenia konvektomatov pre školské jedálne,  

    keď pokiaľ si pamätám v roku 2015 sme dávali rozpočet na tento účel pre ZŠ Ul. 8. mája  

   a keďže sa nekúpil, zaujímalo by ma, čo sa stalo s tými finančnými prostriedkami, presunuli 

   sa do nového roka, alebo sa zakúpilo niečo iné?  

  - položku 8.8 už som v minulosti kritizoval, že nie je možné robiť rezervu a teraz vidíme, že  

   sa zrušuje táto rezerva, 

  - zarazilo ma pri položke 9.1, že je v rozpočte 9 tis. EUR na trénera volejbalu, čo potom iné  

   športové kluby? 

  - na položku správa obce máme každý poslanec svoj názor, ale doteraz sa nič nezmenilo,  

 - pri položke 13.4 chýba zdôvodnenie o aký projekt sa jedná, 

  - pri ostatných aktivitách nič sa nezmenilo, bolo by dobré trochu šetrnejšie pristupovať.  

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

  - tak ako sme prezentovali v novinách naša spoločnosť má licenciu a vie technicky zabezpečiť   

   vysielanie kultúrno-spoločenských akcií cez infokanál mesta. 

  
  Doplnil vyjadrenie JUDr. Kaliňáka: Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - Službyt, s.r.o. má licenciu a môže týždenne vysielať akcie, ktoré sa konajú v meste Svidník,   

   ale tieto akcie musí niekto spracovať a takú organizáciu, alebo firmu nemáme, 

  - Službyt, s.r.o. technicky to vie urobiť, ale nezabezpečuje natáčanie a spracovanie príspevkov,  

 - navýšenie pre TV Zemplín je na podnet občanov mesta. 

  
 Reagoval: JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ Službyt, s.r.o. 

  - môžeme vysielať v rámci licencie, ktorá nám umožňuje istý počet dní v mesiaci vysielať  

   významné kultúrno-spoločenské akcie v rámci mesta Svidník, 

  - vieme to technicky urobiť, ale obsah to už nie je naša parketa.  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  - na Dni Svidníka máme schválený rozpočet vo výške 10 tis. EUR,   

 - v tomto návrhu zmeny rozpočtu sa táto položka neupravuje. 

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - od roku 2010 doteraz došlo k zníženiu položky na kultúru minimálne o 20 tis. EUR, čo je na  

   škodu, hlavne pre občanov mesta, 

  - čo sa týka Rusínskeho festivalu a Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska nikdy  

   som nedeklaroval, že tieto festivaly zlúčim, 

  - nie je pravda, že finančne nepodporujeme Slávnosti Rusínov-Ukrajincov Slovenska, pretože  
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   v minulosti všetky peniaze za prenájom stánkov a kolotočov boli príjmami mesta a dnes 

    to praktizujeme tak, že obidva festivaly si vyberajú nájmy za kolotoče a stánky samy a toto  

   je ich príjem, čo činí výšku 7 tis. EUR, takže tvrdiť, že mesto nedáva ani korunu je 

    neseriózne a zavádzajúce,  

 - mesto podporuje aj iným spôsobom rovnako obidva festivaly, pretože sú pre nás vzácne, 

  - z dlhodobého hľadiska sa nám ukazuje ako prioritný kamerový systém a do budúcna urobíme  

    všetko preto, aby sa rozšíril.  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - čo sa týka konvektomatu pre ZŠ Ul. 8. mája, podľa zmluvných podmienok na základe   

   verejného obstarávania bol zabezpečený do 31. decembra 2015, ale faktúra došla až  

    v januári tohto roku, preto je uvedený v návrhu zmeny rozpočtu,  

 - naším cieľom je vybaviť v priebehu roka konvektomatmi aj materské školy. 

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - čo sa týka opravy telocvične, zaúčtovali sme to na školský klub detí, ale nie je problém  

    preúčtovať to na základnú školu, sú to štátne peniaze, ktoré sa nemusia schvaľovať v MsZ, 

  - čo sa týka rezervy, táto položka sa aktualizovala a vo svojom vystúpení som spomínal, na čo  

   sa použije, 

  - taktiež som vysvetlil, prečo navýšujeme položku 13.4, jedná sa o navýšenie minimálnej mzdy   

   v zmysle zákona o 20 % pre zamestnancov v K1K z dôvodu vykonávania činnosti s hmotnou 

   zodpovednosťou.    

 - za finančné prostriedky na konvektovat sa nemohlo nič iné zakúpiť, pretože je to kapitálový   

   výdavok, ktorý podlieha schváleniu MsZ a tento sa neschvaľoval, takže peniaze zostali.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - čo sa týka miestnych komunikácií, je prioritou nielen poslancov, ale aj primátora a vedenia   

   mesta, aby sme postupne rekonštruovali miestne komunikácie a chodníky, 

 - veľakrát sa uvažovalo ako ich rekonštruovať, riešili sme ich z peňazí, ktoré sme získali 

   z odpredaja, alebo z úverov a teraz sa javí, že ich môžeme riešiť aj z vlastného rozpočtu,  

 - bol predložený návrh, s ktorým sa sčasti stotožňujem, ale z môjho pohľadu sú možno aj iné   

   časti, ktoré sú v kritickom stave a je potrebné ich realizovať, ako kompletne ulicu Dukliansku,    

   kde predbežná súťaž nám ukazuje sumu 150 tis. EUR, časť ulice Mierovej a ulicu Víta   

  Nejedlého, 

 - čo sa týka trénera volejbalistov, mesto Svidník sa dlhodobo venuje a podporuje všetky   

   športy v meste, 

 - najviac peňazí sa stále dávalo do futbalu a prišlo obdobie, že tu pomoc potreboval aj volejbal,  
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 - dovolím si tvrdiť, že to, čo dokazuje mládežnícky volejbal je niečo výnimočné,  

 - podpora pre trénera je vklad mesta pre mládežnícky volejbal.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 sme sa opierali o historický vývoj,  

 - treba občanom zdôrazniť, že nárast podielových daní od roku 2014 je o 600 tis. EUR, 

  - tie veci, s ktorými sme sa zaoberali v bode 4, tak zo strany mesta sa našla iba jediná položka,  

  - pri prerokovaní bodu kontrola plnenia uznesení sme otvorili tému bytového domu B6,  

   chcem zdôrazniť, že nemáme problém s tým, že ministerstvo dopravy a ŠFRB prefinancuje 

    kúpu tohto bytového domu, ale podľa mňa, problém je v enormne prehnanej sume za technické   

   vybavenie, 

  - ak nás niekto presvedčí, že tie peniaze sú oprávnené, vieme pristúpiť aj k prijatiu úveru,  

    ale teraz navrhujem ho neschváliť,   

 - na položke opatrovateľská služba, sa nám javia ďalšie financie, ktoré sa môžu použiť na  

    rozvoj mesta,  

 - na poslednom MsZ v roku 2015 som navrhoval použitie prebytku a teraz sa to znovu objavuje, 

    je to iba technický problém?  

 - nastavili sme systém na realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, 

  - stáva sa, že na priame otázky nedostávame priamu odpoveď,  

  - žiadam, aby som dnes dostal odpoveď, čo je s uznesením so schválenými 10 tis. EUR, ktoré  

    sme vyčlenili na realizáciu chodníka na Jedľovku?   

 - čo sa týka verejného osvetlenia, bolo konštatované, že dôjde k značnej úspore, preto bol 

    aj rozpočet takto schválený a teraz žiadame navýšenie tejto položky, z tohto dôvodu sme  

    sme oslovili investora projektu Radka Pechmana, ktorý nám na základe porovnaní spotreby   

    zaručuje túto úsporu,   

 - čo sa týka rokovaní a výstupov ohľadom riešenia a úspory o 5 % na Technických službách  

    neviedli k ničomu, pretože teraz navrhujeme navýšenie rozpočtu o 90,00 tis. EUR,   

  - navrhujem ponechať výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu mesta,   

  - podľa mňa mestský úrad nefunguje tak, akoby mal, je tú nesúlad organizačného poriadku  

   a personálneho auditu,  

  - takúto zmenu rozpočtu určite nepodporíme.   

  
  Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  - v tomto roku nám bol schválený projekt na opatrovateľskú službu vo výške 114 tis. EUR  

    a tým pádom je náš rozpočet v mzdovej oblasti ušetrený.  

  
  Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora  

  - bolo nám zaslané stanovisko od firmy, ktorá vykonávala rekonštrukciu verejného   



 15 

   osvetlenia, kde nám garantujú úsporu a verím tomu, že ak bude správne nastavené verejné 

    osvetlenie, tak táto úspora bude až 60 %,   

  - ohľadom realizácie chodníka na Jedľovku oslovili sme firmu Doprastav, a.s., preto sme  

    dali aj do rozpočtu sumu 10 tis. EUR, ale následne táto firma za túto sumu neprejavila  

   tento chodník realizovať.  

  
  Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

 - pri realizácii teplovodných kanáloch došlo k rozkopávke chodníka na sídlisku UTRA, 

  - chodník za knižnicou bol urobený celoplošné, pretože bolo by to neekonomické, keby sa  

    opravil chodník iba v mieste rozkopávky.  

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - trvám na tom, že 60 % úspora je nonsens,   

  - je možná regulácia svietidiel tým, že znížime svietivosť, ale touto cestou by som neišiel  

    z dôvodu bezpečnosti občanov,  

  - na základe objednávky v priebehu budúceho týždňa bude osvetlených 6 prechodov pre   

    chodcov,  

 - siedmy prechod pre chodcov pri OD Rent bude zrealizovaný v priebehu 2 týždňov. 

  
  Faktická poznámka: Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - nie je možné, aby v priebehu 1 roka nedošlo k splneniu uznesenia ohľadom chodníka na  

    Jedľovku,  

 - chcem konkrétnu odpoveď. 

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - v minulom volebnom období bolo v právomoci primátora prijať rozpočtové opatrenie  

    do výšky 100 tis. EUR a v tomto volebnom období boli znížené na 1 tis. EUR, čo veľmi  

    obmedzuje prácu primátora,   

  - zo strany mesta bol eminentný záujem zrealizovať tento chodník, ale za sumu 10 tis. EUR  

   nebol žiadny dodávateľ ochotný ho urobiť, 

 - objektívna pravda je, že sa opravil a vyasfaltoval chodník za Podduklianskou knižnicou, ktorý   

   sa poškodil pri realizácii teplovodného kanálu.  

  
  Faktická poznámka: Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - nie som spokojný s odpoveďou,   

  - žiadam o vyhlásenie prestávky.  

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - čo sa týka položky 10 tis. EUR na chodník na Jedľovku, konštatoval, že nedošlo k porušeniu  

    finančnej disciplíny, alebo k porušeniu z dôvodu nesplnenia uznesenia.  
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  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - chodník na Jedľovku sa neurobil preto, lebo nebol dodávateľ, bola vypísaná súťaž, do ktorej 

   sa nikto neprihlásil, 

 - tieto finančné prostriedky boli presunuté a použité technickými službami na chodník 

   za Podduklianskou knižnicou.  

  
  Obedňajšia prestávka: od 12.45 hod. – 13.50 hod.  

  
  V rokovacej miestnosti neboli prítomní poslanci: Ján Hirčko a Mgr. Nadežda Fedorková.   

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec  

 - bol zachovaný opačný postup, najprv sa dačo urobilo a následne sa to schvaľuje, 

 - uznesenia mestského zastupiteľstva by sa mali plniť, lebo potom nemá zmysel ich schvaľovať. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

  - z diskusie ohľadom chodníka na Jedľovku vyplýva to, že takýto postup nebol správny,  

  - zvolil sa opačný systém, najprv sme mali urobiť cenovú ponuku a až potom to schváliť   

    v rozpočte,   

  - v predloženom návrhu zmeny rozpočtu chýba štvrťročný sumár čerpania rozpočtu,   

 - mám výhrady voči zakúpeniu hlasovacieho zariadenia, tieto finančné prostriedky by sa 

   mali využiť účelnejšie, navrhujem ich presunúť do položky 9.1 interiérové vybavenie 

    domu kultúry.  

  
  Do rokovacej miestnosti o 14.55 hod. prišiel poslanec Ján Hirčko.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

  - najprv je potrebné opraviť chodníky a miestne komunikácie a až potom sa zaoberať  

    novým nábytkom do kancelárii mestského úradu, 

  - oceňujem spôsob prezentácie vedúcimi odbormi  škoda, že tento spôsob nebol zvolený už  

    na mestskej rade,  

 - v materiáli chýba štvrťročné plnenie rozpočtu za rok 2016, 

  - vadí mi názorová nestabilita pri prijímaní rozpočtu na tento rok,  

    myslím si, že ak máme relevantne rozhodnúť o zmene rozpočtu mali by sme najprv určiť  

    priority a postupnosť a treba sa k tomu vrátiť a rokovať o tom, preto navrhujem tento bod  

    stiahnuť z dnešného rokovania.   

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - čerpaním rozpočtu sa zaoberáme každý mesiac, ak by si pán poslanec mal takúto požiadavku,   

    radi by sme ti ho poskytli.  
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 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

  - v prípade stiahnutia tohto materiálu, problém vidím na položke verejné osvetlenie, pretože   

     plnenie je už takmer 100 %.   

  
  Faktická poznámka: Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

 - stále pri prerokovávaní rozpočtu bol aj stĺpec so štvrťročným plnením rozpočtu.  

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - je pravdou, že v minulosti sme dávali štvrťročné plnenie, ale teraz som tieto údaje ešte nemal 

   spracované.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k pozmeňujúcemu 

   návrhu poslanca Mgr. Kaliňáka. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 6. 

  
 Hlasovanie č. 6 – uznesenie MsZ k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník 

 na rok 2016, ktorým navrhuje p. poslanec Kaliňák stiahnuť tento materiál z bodu rokovania:  

 Prítomní: 12, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 205/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7.  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 skládky komunálneho odpadu v katastrálnom 

  území Hrabovčík v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k schváleniu dlhodobého prenájmu prevádzkovej skládky 

 komunálneho odpadu v katastrálnom území Hrabovčík: 
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 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 206/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

  pre Prešovský samosprávny kraj Prešov v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja novovytvorených pozemkov parcela 

 KN C 32/2 za cenu 1,00 EURO pre PSK Prešov: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 207/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu uzatvorenia dodatku k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a budúcej 

  zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Svidník a Milanom Pašeňom, Oľšavka  

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k schváleniu uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy 

 a budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Svidník a Milanom Pašeňom, 

 Oľšavka: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 208/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia mestského zastupiteľstva č. 300 zo dňa 5. februára 2013 v rozprave  
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 nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k zmene uznesenia mestského zastupiteľstva č. 300 

 zo dňa 5. februára 2013: 

 Prítomní: 12, za: 7, proti: 4, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 209/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu nákupu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja  

 v správe Strednej priemyselnej školy Svidník v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k schváleniu nákupu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

 Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy Svidník: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 210/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku 

  parcela KN C 202/631 v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
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 na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 202/631: 

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

 Návrh uznesenia nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku 

  parcela KN C 202/632 v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 202/632: 

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

 Návrh uznesenia nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

  a pozemku parcela KN C 673/27 pre MUDr. Alexandra Kolcuna, Svidník za cenu 20 820,00  

 EUR v rozprave vystúpil: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - MUDr. Kolcun je jeden z mála podnikateľov, ktorý si zveľadil svoje priestory,  

 - navrhujem znížiť cenu zo 60,00 EUR/m2 na 50,00 EUR/m2. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k zníženiu ceny zo 60,00 EUR/m2 na 50,00 EUR/m2 

 pre MUDr. Alexandra Kolcuna, Svidník: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 211/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja novovytvorených pozemkov 

 parcela KN C 673/26 a pozemku parcela KN C 673/27 pre MUDr. Alexandra Kolcuna, Svidník 

  za cenu 20 820,00 EUR:  

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 212/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky KN C 4478/2, KN E 606 a KN E 607  

 pre VVS, a.s. Košice v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky 

 KNC 4478/2, KN E 606 a KN E 607 pre VVS, a.s. Košice: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 213/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) s VSD, a.s. 

  Košice v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 
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 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k schváleniu uzavretia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 

 (kúpnej zmluvy) s VSD, a.s. Košice: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 214/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok 

 parcela KN C 9/1 pre VSD, a.s. Košice: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 215/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky 

 parcela KN C 645/5 a KN C 645/2 pre VSD, a.s. Košice: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 216/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku  
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  parcela KN C 531/2 v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 20 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na 

 odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 531/2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 217/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu 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. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k schváleniu 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.:  

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 218/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu predlženia nájomnej zmluvy č. 246/2015 medzi mestom Svidník a Slavomírom 

  Petrom – PETRA v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 
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 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k schváleniu predlženia nájomnej zmluvy č. 246/2015  

 medzi mestom Svidník a Slavomírom Petrom – PETRA: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 219/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  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: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

  - predkladám tento pozmeňujúci návrh poslaneckého klubu: bod 7 – 900,00 EUR,  

    bod 22 – 1 000,00 EUR, bod 23 – 10 000,00 EUR, bod 31 – 4 000,00 EUR, zvyšnú čiastku 

     pre VK Sláviu navrhujeme prideliť v októbri po začatí novej sezóny 2016/2017.   

  
 Ján Hirčko, poslanec 

  - informoval o rozpočte volejbalového klubu na celú sezónu,   

 - nechápem logiku a dôvod zníženia príspevku, 

 - takýto návrh je absolútne nepostačujúci na dokončenie sezóny, 

  - kým celé volejbalové Slovensko sa skláňa pred prácou nášho klubu, doma sa nám  

    dostane uznanie vo forme zníženia príspevku,  

  - ak je problém v mojej osobe, ja odstúpim, ale neubližujme športu.   

  
  Do rokovacej miestnosti o 14.55 hod. prišla poslankyňa Mgr. Nadežda Fedorková.  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - rešpektujeme rozhodnutie komisie a príspevok volejbalistom sme rozdelili na dve časti, 

  - treba hovoriť pravdu, podpora mesta v minulosti pre volejbal bola oveľa väčšia,   

 - máme také informácie, že hráči nemali vyplatené mzdy, niektorí odišli z klubu a poniektorí 

    na posledné zápasy nenastúpili,  

 - podľa mňa volejbal sa zneužíva na politický boj, ale nie z našej strany.  
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 Z ďalšej časti rokovania o 15.15 hod. svoju neúčasť ospravedlnil poslanec PaedDr. Jozef 

 Poperník. 

  
 V ďalšej časti rozpravy poslanci Ján Hirčko a Mgr. Pavel Olejár k danej problematike viackrát 

 vystúpili a vyjadrili svoje názory.  

  
 Reagoval: Cyril Dudáš, poslanec 

  - skoro všetci sme tu zanietení nejakému športu,  

 - poďme hlasovať a neútočme navzájom na seba. 

  
   

  PhDr. Ján Vook, poslanec  

  - keď sa pozrieme na rozdelenie dotácií, tak vidíme, že piatim subjektom dávame 47 800,00  

   EUR a tridsiatim 8 300,00 EUR, nad týmto stavom by sme sa mali zamyslieť, 

  - sú to položky po 100,00 EUR, 300,00 EUR a tieto organizácie taktiež reprezentujú mesto,  

 - informoval o nákladoch hokejbalového klubu.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

 - po zahájení sezóny sa volejbalistom príspevok doplatí, tak v tom nevidím problém.  

  
  Ing. Vladimír Kriško, volejbalový fanúšik  

 - je mi ľúto, že dvaja pedagógovia vystúpia o znížení príspevku, 

  - nevyháňajme týmto spôsobom naše deti z ihrísk,  

 - cieľom by nemalo byť naštrbiť vzťahy medzi jednotlivými športovými klubmi. 

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - v tejto rozprave úplne zanikli také veci, ako je posúdenie dotácie, napr. pre dievčenský 

    volejbal na ZŠ Ul. Komenského, karate klub a iné kolektívy, ktoré dosahujú vynikajúce  

   výsledky.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - mesto dotuje značnou čiastkou šport, ale aj iné neziskové organizácie,  

 - tých peňazí nebude nikdy dosť, ale sme jedno z mála miest, ktoré v takom objeme prispieva 

    na šport,  

 - informoval o výške poskytnutých dotácii pre volejbal, futbal a hokejbal za posledných 

    10 rokov,  

 - hľadajme spôsob, ako poďakovať týmto ľuďom za ich prácu, pretože veľakrát to robia zadarmo 

    pre naše deti.   
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7. 

  
 Hlasovanie č. 23 – pozmeňujúci návrh poslanca PaedDr. Jozefa Poperníka: 

 Prítomní: 12, za: 9, proti: 1, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

 Prítomní: 12, za: 9, proti: 1, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 220/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

  za rok 2015  

   Mgr. Helena Hrebeňaková, regionálny hygienik RÚVZ vo Svidníku ospravedlnila svoju  

 neúčasť. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 9: 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 221/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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10.  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 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti o 15.50 hod. odišli poslanci Cyril Dudáš, Mgr. Marcela Ivančová, 

  Mgr. Vladimír Kaliňák a PhDr. Ján Vook.   

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 MVDr. Michal Zozuľák, predseda komisie na ochranu verejného poriadku MsZ 

  - komisia po prerokovaní doporučuje túto správu zobrať na vedomie.  

  
  

  Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

 - zhodnotil spoluprácu so štátnou políciou.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - poďakoval za doterajšiu odvedenú prácu, spoluprácu s mestskou políciou a zaželal do  

   ďalšej práce veľa úspechov. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 10: 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

 Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 222/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti o 16.00 hod. prišiel poslanec Mgr. Vladimír Kaliňák. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  



 28 

  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - po prepočítaní cena za naftu vychádza oveľa vyššia, tak nechápem, prečo TS nakupujú naftu  

    od súkromného podnikateľa a netankujú na čerpacej stanici,   

 - vysprávok v meste je dosť na to, aby sa robili ďalšie a nekorešponduje to s tvrdením  

    p. riaditeľa, že chce upustiť od takýchto výspravok a robiť súvislé opravy,   

 - ekonomické údaje som čerpal zo záverečného účtu mesta Svidník, ktorého súčasťou sú 

   aj výsledky TS mesta Svidník, 

  - prezentoval fotografie a video ako zamestnanci TS mesta robili vysprávky a dávali asfalt  

   do vody. 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 16.05 hod. ospravedlnil svoju neúčasť poslanec Ján Hirčko. 

    

  
  Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

 - stojím si za tým, aby sa robili súvislé opravy a nie vysprávky, ale nedá sa všetko takto  

    realizovať, pretože všetko závisí od finančných možností,   

 - naftu neberieme od súkromného podnikateľa, ale od firmy, kde jej cena je oveľa lacnejšia, akoby 

   sme tankovali na benzínovej stanici, 

  - čo sa týka videa, urobil som opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto veciam.  

  
 Do rokovacej miestnosti o 16.10 hod. prišli poslanci: Cyril Dudáš, Mgr. Marcela Ivančová 

  a PhDr. Ján Vook.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - najideálnejšie je robiť súvislé opravy chodníkov a miestnych komunikácie akoby sa robili 

    vysprávky, ale všetko závisí od finančných možností,  

 - je potrebné, aby sa práce vykonávali poriadne, aby sa neukazovalo zlé svetlo na TS mesta.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 11: 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 223/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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. 

  
 Cyril Dudáš, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a ŽP MsZ 

  - komisii tento návrh nebol predložený na rokovanie.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 12: 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 224/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

13.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží  

  Predkladal: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 5 

 v objekte budova Prístavba DS na Ul. Centrálnej v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 29 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom nebytového priestoru č. 5 v objekte budova Prístavba DS na Ul. Centrálnej: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 225/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 1  

 v objekte budova OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom nebytového priestoru č. 1 v objekte budova OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 226/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  

 v objekte výpravnej budovy na Ul. Centrálnej 849 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 31 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom nebytových priestorov v objekte výpravnej budovy na Ul. Centrálnej 849: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 227/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  

 v objekte Malometrážne byty na Ul. Nábrežnej 498 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 32 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  
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 na prenájom nebytových priestorov v objekte Malometrážne byty na Ul. Nábrežnej 498: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 228/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  

 v objekte budova na Ul. Stropkovskej 750/85 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 33 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom nebytových priestorov v objekte budova na Ul. Stropkovskej 750/85: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 229/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom objekt tenisového areálu  

 v rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, predseda komisie podnikateľskej činnosti, obchodu a CR MsZ 

  - komisia neodporúča tento návrh schváliť,  

 - komisia odporúča, aby objekt tenisových kurtov bol zverený do správy CVČ.  

  
  Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 - myslím si, že by nebolo efektívne, aby CVČ prevádzkovalo tenisové kurty.  

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - z nášho pohľadu sa najjednoduchší spôsob javí, aby tento objekt bol v prenájme. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 34 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom objekt tenisového areálu: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 230/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu predĺženia nájomnej zmluvy č. 30/2012 medzi mestom Svidník a Miroslavom  

 Kurečkom v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13 

  
 Hlasovanie č. 35 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže  

 na prenájom objekt tenisového areálu: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 231/2016 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. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 14: 

  
 Hlasovanie č. 36 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 232/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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. 
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 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 15: 

  
 Hlasovanie č. 37 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 233/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

16.  Návrh na vstup mesta Svidník do Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou  

  (RZMOD) 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 16: 

  
 Hlasovanie č. 38 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 234/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 17: 

  
 Hlasovanie č. 39 – návrh uznesenia k bodu č. 17: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 235/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

18.  Zámer na spracovanie Komunitného plánu mesta Svidník na roky 2016 - 2022   

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 18: 

  
 Hlasovanie č. 40 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 236/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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 vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - čo s tými nájomníkmi na Ubytovni Ul. Sov. hrdinov, ktorí nespĺňajú podmienky?  
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 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

  - všetci nájomníci sú upovedomení o tom, že musia mať vyrovnané všetky dlhy,  

 - mizivé percento je tých, ktorí majú dlh, ale komunitní pracovníci s nimi pracujú a je tam 

   snaha tieto dlhy vyrovnať.  

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

  - zaujal stanovisko ohľadom problému Svitel, s.r.o.,  

 - priebeh transformácie spoločnosti Svitel, s.r.o. neprebehol podľa očakávaní a správne na  

    túto skutočnosť upozornil aj poslanec Mgr. Olejár,  

  - mestu Svidník nevznikla žiadna finančná ujma, nakoľko všetky záväzky si plnil Službyt, s.r.o.,  

 - v súčasnosti došlo k náprave daného stavu, 

  - čo sa týka pohľadávok, sú tam dva druhy pohľadávok, kde dlžníci sú aktívne riešení,  

  - s každým dlžníkom sa pracuje osobitne,  

  - správa bytového domu nikdy nezaťažovala mestský rozpočet.  

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - aký je zostatok pohľadávok z bytoviek na Ul. Dr. Goldbergera?  

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

  - momentálne nemám k dispozícií údaje o výške pohľadávok nájomného z Ul. Dr. Goldbergera,   

    ale tieto sa splácajú na základe splátkového kalendára,   

  - v prípade pohľadávok na Ul. Sov. hrdinov, takíto ľudia sú vopred informovaní o podmienkach  

    pridelenia bytu, aby mali dostatok času na vyrovnanie svojich záväzkov a budú sa riešiť   

    a postupovať od prípadu ku prípadu.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - toto VZN upravuje prednostné prideľovanie bytov,  

  - týmto návrhom sme sa dôsledne zaoberali a dúfam, že splní svoj účel.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 19: 

  
 Hlasovanie č. 41 – návrh uznesenia k bodu č. 19: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 237/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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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. 

  
 MVDr. Michal Zozuľák, predseda komisie na ochranu verejného poriadku MsZ 

  - komisia po prerokovaní odporúča tento materiál zobrať na vedomie.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 20: 

  
 Hlasovanie č. 42 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 238/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 17.10 hod. – 17.15 hod. 

  
  Z ďalšej časti rokovania o 17.15 svoju neúčasť ospravedlnil poslanec Martin Ždiňak.  

 

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. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 21: 

  
 Hlasovanie č. 43 – návrh uznesenia k bodu č. 21: 

 Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 239/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
  

 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 22: 

  
 Hlasovanie č. 44 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

 Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 240/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

23.  Interpelácie poslancov  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

  - vystúpil s prosbou o prijatí rozhodnutia o zákaze prevádzkovania hracích automatov na území  

   mesta a tým zabrániť mnohým rodinným tragédiám. (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - tento proces prebieha vo viacerých mestách,  

 - zatiaľ takáto oficiálna požiadavka nebola doručená, 

  - zo strany mesta podpora bude, treba to pripraviť a dotiahnuť celý proces do konca.   

  
  PhDr. Ján Vook, poslanec  

 - žiadam vyznačiť parkovacie čiary na Ul. Gen. Svobodu, (neodpovedané) 

  - žiadam urobiť jednosmernú premávku z Ul. Ľ. Štúra na Ul. Mládeže, (neodpovedané)  

 - konštrukcia na výlepnú plochu pri kine je v dezolátnom stave, (odpovedané) 

  - je potrebné vymaľovať priestory nákupného centra TREND, (neodpovedané)  

 - zrealizovať osvetlenie garáží na Ul. 8. mája, (neodpovedané) 

  - je poškodený poklop pri pošte, (neodpovedané)  
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 - pri VVS, a.s. upraviť prístup na prechod pre chodcov, (neodpovedané)  

  - kto je zodpovedný za novoročný plagát na novinovom stánku? (odpovedané)  

 - dať do pôvodného stavu rozkopávky na Ul. Bardejovskej, (odpovedané) 

  - vymeniť výlepné plochy mapy mesta Svidník, (odpovedané)  

 - vymedziť reklamné plochy na Ul. Karpatskej. (odpovedané) 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - žiadam urobiť nápravu a doriešiť problém p. Štefana Kocura ohľadom zrážkovej vody a šachty.  

    (odpovedané)  

  
  Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 - žiadosťou p. Štefana Kocura sme sa zaoberali, je tam problém s kanalizáciou, ktorý sme 

   riešili s VVS, a.s.  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  - preveríme situáciu okolo výlepnej plochy pri Dome kultúry, či neohrozuje bezpečnosť ľudí  

   a podľa tohto sa zariadime,  

  - asi už od polovice januára je zatvorený novinový stánok, na ktorom je novoročný plagát,  

   s majiteľom tohto stánku sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť, ale vieme o tejto situácii, 

 - riešili sme aj výlepné plochy mapy mesta, ale nakoľko máme rozpočet obmedzený  

   nevieme to ináč zabezpečiť , 

  - od finančných možností závisí aj zrealizovanie výlepnej plochy na Ul. Karpatskej  

  
 Doplnil vyjadrenie: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - výlepnú plochu pri Dome kultúry treba zlikvidovať, pretože už neslúži svojmu účelu.  

   

24.  Rôzne  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - MsZ schválilo verejno-obchodnú súťaž na odpredaj pozemku po zbúraných bytových domoch 

    na Ul. Dr. Goldbergera,  

 - prednedávnom bola v novinách prezentovaná pekná štúdia  akoby sa dal tento priestor   

   využiť, možno by sme sa vo svojom uvažovaní mohli uberať týmto smerom a vytvoriť 

      detské ihrisko a park,  

 - oslovili ma p. Bilančík a p. Holovka, že ja a p. poslanec Vook sme neschválili, či zrušili 

    hadice pre dobrovoľných požiarnikov,   

  - po vysvetlení ako ku tomu tvrdeniu dospeli, som sa na túto vec opýtal p. Štefanišina a ten  

    mi povedal, veď ste tieto veci neschválili,  
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 - vyprosím si, aby niekto kto nevie splniť sľuby, šíril takéto informácie, 

  - predložil a zdôvodnil návrh na uznesenie tohto znenia:  

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

    v znení neskorších predpisov schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesta Svidník mesačnú   

    odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra stanoveného podľa odseku 1. §   

    18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  

    s účinnosťou od 1. mája 2016.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v tomto roku oslavujeme 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru vo Svidníku, 

  - urobme ho tak, aby bol dôstojný.  

  
  MVDr. Michal Zozuľák, poslanec  

  - obracajú sa na nás občania, že v meste je zvýšený počet túlavých mačiek,  

 - v tomto smere vieme zabezpečiť odchyt a sterilizáciu, len by bolo potrebné zriadiť miniútulok,  

  - po legislatívnej stránke nie je problém zriadiť takýto útulok,  

 - zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy bude maximálna ústretovosť a pomoc.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - mesto je pripravené tento problém riešiť.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

  - keďže sme neschválili zmenu rozpočtu, chcem poprosiť p. poslanca Mgr. Olejára, aby stiahol  

   návrh o zvýšení platu pre hlavného kontrolóra,  

 - myslím si, že v blízkej budúcnosti by sme sa k tomu vrátili.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - zaoberal som sa myšlienkou využitia plochy na Ul. Dr. Goldbergera a na najbližšie   

   mestské zastupiteľstvo predložím svoju víziu.  

  
  PhDr. Ján Vook, poslanec  

 - nedostal som odpoveď na všetky moje vznesené interpelácie, akým spôsobom dostanem  

   odpoveď? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na niektoré veci sa nedá priamo reagovať, preto budú zaslané odpovede písomne, 

  - do mesta prišli firmy, ktoré realizujú optické siete, čo je dobrá správa, ale toto všetko   

   je spojené s určitým nekomfortom, preto chcem požiadať občanov aj o trpezlivosť, 

  - ku dnešnému dňu nebolo vydané žiadne kolaudačné rozhodnutie, mesto bude trvať  
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    na tom, aby všetky výkopové práce boli dané do pôvodného stavu.   

  
 Ján Štefanišin, zamestnanec MsÚ Svidník 

  - ešte v roku 2015 DHZ prišiel s dvoma požiadavkami na ich činnosť v roku 2016,   

  - jednou z požiadaviek boli hadice, ktoré zostali nedoriešené,  

  - možno došlo k nejakej slovnej nezhode, ale všetko sa to udialo na nevhodnom hlučnom   

   mieste, 

 - schválený rozpočet bol oklieštený, ale na tie hadice sa nezabudlo a budú riešené.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - aby sme sa nechytali za slovo, máme skvelých dobrovoľných hasičov, ktorí dosahujú 

   vynikajúce výsledky, 

  - požiadavky z ich strany budú stále, lebo stroje sú opotrebované.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vyprosím si to, aby niekto šíril takéto nepravdivé a zavádzajúce informácie, 

  - žiadam vyhlásiť prestávku.  

  
  Prestávka: od 17.55 hod. do 18.00 hod.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 24: 

  
 Hlasovanie č. 45 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

 Prítomní: 10, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 241/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

25.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 18.05 hod. ukončil. 
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 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 
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