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Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,  

konaného 28. júna 2016   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Mgr. Vladimír Kaliňák 

6. Mgr. Pavel Olejár      

7. Peter Pilip       

8. PhDr. František Pochanič       

9. PaedDr. Jozef Poperník      

10. PhDr. Ján Vook     

11. MVDr. Michal Zozuľák       

12. Martin Ždiňak 

13. Ing. Vladimír Žak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Ján Hirčko     

2. Mgr. Marcela Ivančová      

 

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  

 c)  Uznesenia – splnené úlohy  

3.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

4.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu  

  za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2015  
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  5.  Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

7.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

8.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte   

  Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 

9.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

10.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka   

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2016  

  o záväznej časti Územného plánu zóny Ladomírka Svidník 

12.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2016  

13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2016  

14.  Interpelácie poslancov  

15.  Rôzne  

  16.  Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála  

  L. Svobodu Svidník, a.s. 

17.  Záver  

 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 12 poslancov, 

 - konštatoval, že poslankyňa Mgr. Marcela Ivančová ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní, 

   poslanec MUDr. Peter Breznoščák príde na rokovanie v priebehu zasadnutia a o poslancovi 

   Jánovi Hirčkovi zatiaľ nemá informáciu.  

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - nakoľko predkladateľ materiálu v bode č. 7 má neodkladné pracovné povinnosti, tento bod 

    odporúčam zaradiť za bodom „Rôzne,  

  - chce sa niekto vyjadriť k programu rokovania? 

  - nikto, ďakujem.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 
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  - do návrhovej komisie odporúčam zvoliť týchto poslancov:  

    Mgr. Nadeždu Fedorkovú, MVDr. Michala Zozuľáka a Ing. Vladimíra Žaka.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - sú iné návrhy? 

  - keď nie, uzatváram túto možnosť.  

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Cyrila Dudáša a PhDr. Františka Pochaniča.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú, 

  - predkladám návrh na uznesenie. 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 255/2016 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 

 Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chcem sa vrátiť k uzneseniu č. 25/2014 a požiadať p. primátora, aby dal hlasovať o návrhu: 

   Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, Návrh na zrušenie uznesenia Mestského 

   zastupiteľstva vo Svidníku č. 25/2014: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom 

   SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11, ods. (4) písm. a): a) ruší uznesenie č. 25/2014  
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   Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 30. decembra 2014 – Investičný zámer mesta Svidník 

   realizovať kúpu 33 nájomných bytov bežného štandardu, ktoré vzniknú výstavbou bytového domu 

   blok B6 a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 

 - pri tomto bytovom dome ide o obrovský peniaz, ktorý máme doplatiť investorovi za niečo, o čom 

   ani my poslanci nevieme a prekvapila ma aj informácia v správe hlavného kontrolóra, že primátor 

   mesta podpísal kúpnu zmluvu na bytový dom B6, čím porušil dodatok č. 2 a zákon o rozpočtových 

   pravidlách, 

 - v iných mestách sa bytové jednotky takého typu odpredávajú za úplne iných finančných podmienok, 

 - aj keď sme kupovali bytovú jednotku od firmy Bytservis, tak nebola tam suma za to, čo máme platiť 

   p. Čechovi, 

 - firma, ktorá si išla robiť zisk v tejto situácii musí rátať aj so stratami, a ak je tam strata je to problém 

   investora a nie občanov mesta Svidník, 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - podľa môjho názoru takéto uznesenie v súčasnosti nemožno zrušiť,  

 - podľa tohto uznesenia bolo už plnenie, 

 - podľa tohto uznesenia bola uzatvorená aj kúpna zmluva, 

 - celý proces nadobúdania kúpy bytového domu B6 bol realizovaný tak, že o celom procese vedelo 

   aj mestské zastupiteľstvo a schvaľovalo ho, 

 - najskôr bola schválená verejno-obchodná súťaž, následne bol uznesením MsZ schválený aj 

   investičný zámer, uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,  takisto bola schválená MsZ  

   realizácia kúpy 33 nájomných bytov so všetkými podmienkami s tým, že zmluva bola uzatvorená 

   a v súčasnosti je už aj vklad v katastri nehnuteľností, 

 - zrušením tohto uznesenia by sme sa dostali do situácie na základe, ktorej bolo všetko plnené 

   a mesto nadobudlo vlastníctvo k tomuto bytovému domu. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - som presvedčený, že sme neporušili žiadny zákon a postupovali sme v zmysle platnej legislatívy, 

 - po dlhých rokoch máme vo Svidníku 33 nájomných bytov, na ktoré čakajú občania mesta, 

 - je to veľmi dobrá správa pre mesto, 

 - zo spomínaných 270 tis. Eur, je 70 tis. Eur naša spoluúčasť, ktorú musíme zaplatiť Ministerstvu 

   dopravy, výstavby a RR SR, v tejto sume je započítané DPH a práce naviac sú vo výške cca 150-160  

   tis. Eur, 

 - všetky položky boli odsúhlasené ľuďmi, ktorí majú na to oprávnenie, 

 - mestské zastupiteľstvo za účasti p. Čecha a jeho ekonóma schválilo túto navýšenú sumu, 

 - treba objektívne povedať, že žiadna iná firma by nevedela urobiť bez tohto navýšenia, lebo je tam 

   veľmi zložité geologické podložie o čom svedčí aj statický problém na ZŠ Karpatská, 
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 - na poslednej mestskej rade som deklaroval, že pozveme na rokovanie p. Ing. Čecha a prejdeme si 

   položku po položke. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - poslanci nie sú proti 33 nájomným bytom,  

 - my sme za to, aby tieto byty boli, ale nie za takýchto  podmienok, 

 - do výberového konania išli firmy, ktoré mali úplne inú cenu ako bola určená na túto aktivitu, 

 - jedna z firiem bola aj firma  Peter Pilip Bytservis, ktorá taktiež ponúkla dobrú cenu, ale p. Čech ponúkol 

   ešte lepšiu a vyhral túto súťaž s tým, že malo tam byť ešte aj detské ihrisko a množstvo iných veci, 

 - občania by mali vedieť, že za cenu 330 tis. Eur sa dá postaviť aj niečo iné ako dať investorovi, ktorý 

   išiel do toho s tým, že ide zarobiť a nie prerobiť, 

 - poslanci sú za to zodpovední a nesú za to zodpovednosť, tak majú právo sa k tomuto vyjadriť, 

 - čo sa týka právnych výkladov p. Bujdoša, neviem ako môže niekto tak rozprávať, či sa to dá, nedá  

   sa to, 

 - p. Bujdoš, neviem kto zastupoval v právnom spore mesto Stropkov voči nemenovanej firme a taktiež  

   to dopadlo podľa mojich informácií, neviem či je to pravdou, že mesto bude musieť vyplatiť 

   firme veľké peniaze. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - suma, ktorú spomíname je 150 tis. Eur a nie 330 tis. Eur, 

 - do obchodno-verejnej súťaže sa prihlásila jediná firma a to Ing. Čech, viac firiem sa neprihlásilo, 

 - nemám najmenší problém, aby sme si tieto práce prešli položku po položke, 

 - za svojím vyjadrením si stojím, 

 - je dobré, že sa bytovka postavila, ale treba veci dotiahnuť do konca, aby sa mohli nájomníci čím skôr 

   nasťahovať do bytov.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - súhlasím s tým, že mnohé procesy už boli rozbehnuté a je to problematické,  

 - poukážem na rozpor, ktorý tu je a ten precedens, ktorý sa vytvoril pri nepodpísaní uznesenia. 

 - p. primátor nepodpísal uznesenie týkajúce sa investícií aj z toho dôvodu, že podľa právneho výkladu  

   právnika mesta a vyjadrení prednostu MsÚ nemôže MsZ ukladať alebo určovať úlohy vedúcim  

   odborov, alebo vedúcim zamestnancov MsÚ, ale uznesenie č. 25/2014 má práve bod, ktorým určuje  

   úlohy vedúcim odborov MsÚ. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - jednoznačným problémom, prečo som nepodpísal uznesenie bolo jeho nesprávna formulácia,  

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 
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 - prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie doplňujúceho návrhu na uznesenie.  

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla doplňujúci návrh uznesenia poslanca PhDr. Jána Vooka.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - p. zástupca primátora požiadal o vyhlásenie prestávky. 

  
 Prestávka: od 9.25 hod. – 9.35 hod. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - všetky veci v uznesení č. 25/2014 sú už splnené, 

 - mesto Svidník získalo finančné prostriedky zo ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR s tým,  

   že nám treba ešte dofinancovať 270 tis. Eur, 

 - všetky naše schválené uznesenia boli akceptované na ŠFRB, Ministerstve dopravy, výstavby 

   a RR SR a na Správe katastra.  

  
 Hlasovanie č. 2 – doplňujúci návrh uznesenia poslanca PhDr. Jána Vooka: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 256/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie k bodu č. 2. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 257/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada prerokovala predložené materiály na 18. zasadnutí dňa 21. júna 2016 

   a odporúča mestskému zastupiteľstvu ich schváliť okrem bodu Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta   

   Svidník na rok 2016. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 258/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu  

  za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2015  

  Predkladali: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

                       Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ 

 - komisia po prerokovaní odporúča tento materiál prerokovať a schváliť.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - záverečný účet mesta podporím, tak ako aj celý náš poslanecký klub, 

 - mám niekoľko pripomienok,  

 - v programe kultúra je čiastka 23 tis. Eur na úpravu okolia kultúrneho domu,  

 - zaujíma ma výška vlastných príjmov TS bez príspevku mesta a zloženie faktúr, ktoré zaplatí mesto, 

   už aj pri 1. zmene rozpočtu sme žiadali riaditeľa TS, aby nám pripravil cenotvorbu vysprávok, alebo  

   súvislých oprav chodníkov a ciest pre mesto Svidník a ostatné organizácie, ale zatiaľ sme takúto  

   informáciu nedostali, 

 - spoločnosť Antik Telecom, a.s., ktorá pripokladala optické káble do teplovodných kanáloch by sa  

   mala podieľať na nákladoch na výkopové práce, 

 - aby sa to nepremlčalo, vyzvala firma SLUZBYT, s.r.o. v tejto veci spoločnosť Antik Telecom, a.s.? 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - chcem sa vyjadriť k programu 4.3 – príspevok občianskym združeniam a opýtať sa, či nebolo porušené 

   VZN mesta, ak mimoriadna dotácia bola schválená a poskytnutá futbalovému klubu ŠK Futura, ktorá 

   o ňu ani nepožiadala? 

 - nebolo porušené VZN mesta, ak futbalovému klubu ŠK Futura bola schválená ešte vyššia suma,  
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   ako vôbec futbalový klub FK Drustav žiadal? 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - chcem sa opýtať na poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, kde oproti roku 2014 

   je nárast neplatičov, 

 - prečo je taká situácia, akých občanov sa to týka, kto si neplní daňové povinnosti a čo s tým budeme 

   robiť, aby sa to nezvyšovalo?  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - chcem reagovať na slová poslanca Žaka, 

 - tie peniaze skutočne išli do futbalu, či už do ŠK Futura, alebo FK Drustav, ale jednoznačne išli 

   do futbalu, 

 - ekonomika futbalu je veľmi priehľadná, nie ako to bolo v minulosti. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - ja nespochybňujem to, že tie peniaze nešli do futbalu, som rád, že sa futbal podporuje, 

 - chcem sa len opýtať hlavného kontrolóra, či týmto spôsobom nedošlo k porušeniu VZN mesta, aby 

   sa v budúcnosti nevytvoril precedens.  

  
 Reagoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - z pozície hlavného kontrolóra už nemôžem zastavať funkciu ekonóma futbalového klubu, ako som 

   to robil doteraz, 

 - bol som pritom ako sa podávala žiadosť o mimoriadnu dotáciu, 

 - takže boli splnené všetky podmienky, 

 - futbalový klub FK Drustav vystupoval pod názvom ŠK Futura na základe zmluvy o budúcej zmluve. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - čiže k prvej otázke, nebolo porušené VZN? 

 - keďže dostalo združenie vyššiu sumu ako žiadalo, tiež nebolo porušené VZN? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - je pravdou, že minulého roku došlo k navýšeniu neplatičov za komunálny odpad, 

 - všetky nedoplatky sa vymáhajú exekučne, ale niektoré exekúcie sú nevymáhateľné, preto sa tieto 

   nedoplatky z roka na rok navyšujú,  

 - exekúcie neboli minulého roku podané, pretože došlo k zmene pracovníka na tomto poste, ale  

   v tomto roku pôjdu exekúcie za dva roky naraz,  

 - čo sa týka položky úpravy okolia Domu kultúry, išlo o havarijný stav výmeny vodovodného  

   potrubia firmou VVS, a.s., faktúra bola čiastočne zaplatená, časť sa mala zaplatiť v tomto roku, 

   ale keďže mesto malo ku koncu roka dostatok finančných prostriedkov, úhrada prebehla už koncom 
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   roka 2015, 

 - čo sa týka poskytnutia dotácií, do 30.9. príslušného roka je potrebné podať žiadosť, ale v zmysle 

   VZN mestské zastupiteľstvo môže hocikedy v priebehu roka poskytnúť aj mimoriadnu dotáciu. 

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

 - na základe výsledkov rokovania sme zaslali list firme Antik Telecom, a.s., ale doteraz sme žiadnu 

   odpoveď od nich nedostali, 

 - s firmou Antik Telecom, a.s. nemáme žiadny právny vzťah, tak iba takouto formou môžeme 

   komunikovať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - všetky organizácie, ktoré robili pokladku optických siete pozveme na pracovné rokovanie, na ktorom 

   dotiahneme všetky veci týkajúce sa vecných bremien a vysprávok chodníkov. 

  
 Reagoval: Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník 

 - informoval o vlastných príjmoch TS za rok 2015,  

 - rekreačné a športové služby – 4 846 Eur, rozvoj obce – 28 294,83 Eur, cestná doprava – 92 387,96 

   Eur, verejné osvetlenie – 7 803,59 Eur, nakladanie s odpadmi – 301 539,59 Eur, 

 - cenotvorba za obaľovanú zmes pre mesto Svidník je vo výške 18,08 Eur/m2, 

 - cena pokladky pre ostatné organizácie je stanovená takto: hrúbka 5 cm – 21,58 Eur/m2, hrúbka  

   6 cm – 23,45 Eur/m2, hrúbka 7 cm – 25,69 Eur/m2, hrúbka 8 cm – 29,39 Eur/m2, hrúbka 9 cm – 31,74 

   Eur/m2 a hrúbka 10 cm 35,96 Eur/m2, 

 - TS nedostali naviac príspevok z mesta vo výške 100 tis. Eur z verejnej zelene, 

 - za minulý rok sme dostali len príspevok vo výške 550 tis. Eur. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - čo sa týka cenotvorby, naša predstava bola taká, že aké sú náklady na mzdy, dopravu a materiál, 

 - chceli sme podrobnú informáciu, lebo teraz nám vôbec nie je toto jasné. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - rok 2015 hodnotím veľmi pozitívne pre mesto,  

 - veľmi úspešní sme boli v projektoch, 

 - za spoluprácu v projektoch cez ÚPSVaR chcem poďakovať p. Pochaničovi, 

 - nemuseli sme navýšovať cenu za vývoz odpadu,  

 - zachovali sme všetky zľavy pre našich seniorov, 

 - podarilo sa nám podporiť naše opatrovateľky,  

 - podarilo sa nám spolu s VVS, a.s. vysporiadať zrážkovú vodu, za čo chcem poďakovať  

   p. zástupcovi primátora,  

 - veľmi dobré hodnotím úverové zaťaženie mesta, 
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 - podarilo sa nám vyrovnať všetky záväzky,  

 - veľmi dobré hodnotím projekt na rekonštrukciu Domu kultúry a verejné osvetlenie, za čo ďakujem 

   svojmu zástupcovi, 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 259/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

  5.  Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ 

 - komisia doporučuje schváliť tento návrh, avšak s výhradami vo výdavkovej časti navýšovaniu 

   výdavkov v 7 programov a to: 2.1 – propagačný materiál, inzercia a reklamy, zrušiť spoluprácu  

   s televíziou Zemplín, 2.2 – spoločenské akcie, 3.4 – vzdelávanie zamestnancov MsÚ, mestský  

   informačný systém, vianočnú výzdobu,program 10.2 – činnosť TS a 13.1 – správa obce. 

 
 Na rokovanie prišiel o 10.45 hod. poslanec MUDr. Peter Breznoščák. 

 
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

 - predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2016, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka televízie Zemplín, bolo by dobré, aby sme obnovili spoluprácu na propagáciu mesta, 

 - značný problém nám robí nedostatok propagačného materiálu, navrhujeme navýšiť rozpočet na 

   zakúpenie kníh, ktoré by slúžili na propagáciu mesta, 

 - potvrdilo sa, že najlepšia investícia je do vzdelávania zamestnancov, bez vzdelávania sa nepohneme 

   a je potrebné, aby zamestnanci mali možnosť dostávať množstvo nových legislatívnych vecí, 

   s ktorými pracujú,  

 - vianočná výzdoba bola v meste viackrát kritizovaná, z môjho pohľadu na pešej zóne je dobrá, ale 

   problematická výzdoba je na Ul. Sov. hrdinov, od kruhového objazdu po obchodný dom Profit, 

   teraz sú možnosti, že vianočná výzdoba sa predáva za nižšie ceny ako v čase Vianoc, 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - k 2. zmene rozpočtu sme sa schádzame už viackrát a ja verím tomu, že ani dnes tento návrh 2. zmeny 

   nepodporíme, 

 - videli sme, čo bolo v televízii Zemplín počas festivalu, bolo tam viacero archívnych vecí  

   a dokumentov z rôznych iných akcií od iných prispievateľov, 

 - čo sa týka 2. zmeny rozpočtu, stále sú tú tie isté čísla, tie isté veci, ale najviac ma zaujala položka 

   opatrovateľská služba, kde mesto na základe refundácie zo štátu dostáva 114 tis. Eur,  

 - nad touto čiastkou by sme mali pouvažovať, či by nebolo vhodné, aby sme časť tejto čiastky  

   vyčlenili pre našich seniorov, ktorí by mali záujem o zariadenie celodenného charakteru, lebo nie  

   každý dôchodca si to môže dovoliť. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sme možno jedno z mála miest, čo sme z rozpočtu mesta vyčleňovali v takom objeme finančné  

   prostriedky na opatrovateľskú službu, 

 - ukazuje sa, že zo všetkých služieb, ktoré poskytujeme občanom o opatrovateľskú službu je najväčší 

   záujem, nakoľko opatrovaný je v domácom prostredí a dostane všetku starostlivosť, ktorú má dostať, 

 - chcem oceniť, že sa nám podarilo byť úspešní v projekte, kde sme získali finančné prostriedky 

   na refundáciu miezd na opatrovateľky, 

 - máme podpísanú zmluvu do apríla 2018, táto služba a činnosť je kontrolovaná, tieto finančné  

   prostriedky nemôžme použiť na žiadnu inú činnosť, 

 - chcem oceniť p. Gmitterovú, že prišla do Svidníka a vytvorila Denný stacionár a poskytuje 

   služby nielen vo Svidníku, ale aj v okolitých obciach a aj táto činnosť je dotovaná zo štátneho  

   rozpočtu, 

 - s finančnými prostriedkami, ktoré boli určené v rozpočte na opatrovateľskú službu, možno vykryjeme 

   zrážkovú vodu. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - keď sme prijali 1. zmenu rozpočtu na rok 2016, tak prebytok bol vo výške 464 tis. Eur,  

 - v dobrej viere sme začali pred dvoma mesiacmi proces, kde poslanci pomenovali určité problémy,  

   ktoré trápia občanov, navrhovali sme riešenia, žiadali sme od mesta vyčísliť jednotlivé náklady  

   finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na realizáciu daných akcií, 

 - zo strany mesta sme sa stretli s neochotou, keď sa nepodpísalo uznesenie a opakuje sa to aj teraz, 

   keď sme dostali určitý materiál po rokovaní mestskej rady, 

 - na mestskej rade sme mali nejaké pripomienky, navrhovali sme doplniť materiál návrh 2. zmeny  

   rozpočtu a na rokovanie mestského zastupiteľstva sme dostali materiál, z ktorého sme boli sklamaní, 

 - ak by sme prijali 2. zmenu rozpočtu z dielne mesta Svidník, tak ten prebytok by bol 81 tis. Eur 

   a z toho by sa 40 tis. Eur vrátila pôžička do fondu zelene, takže prebytok by zostal vo výške 41 tis. 
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   Eur,  

 - s poľutovaním musím konštatovať, že skoro všetky tie akcie, na ktorých sme sa zhodli a aj p. primátor 

   deklaroval, že ich podporuje a v zapätí nepodpísal to uznesenie, opätovne spomína, že ich podporuje, 

   ale nezahrnul ich do materiálu 2. zmeny rozpočtu, musím konštatovať, že na tie naše akcie by sme  

   nemali finančné zdroje, 

 - s niektorými položkami v predloženom návrhu nesúhlasím, nad niektorými sú otázniky, ku ktorým 

   by bolo potrebné vysvetlenie, 

 - predkladám nový návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona  

   SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu  

   mesta (navýšenie) Svidník na rok 2016 podľa návrhu uvedeného v tabuľke č. 1 vo výdavkovej časti  

   (Program č. 7:Pozemné komunikácie, kapitálové výdavky) z plánu 11 791,16 tis. EUR na 12 064,01  

   tis. EUR. Tabuľka č. 1: Rekonštrukcia MK, Ul. Duklianska, bloky L, M, N + chodník (prvé bytové  

   bloky súbežné s Ul. Sov. hrdinov) – 63 525,05 EUR; Rekonštrukcia plochy pred ZŠ, Ul. Karpatská 

   + prepojenie k parkovisku pri bytovom dome B6 + chodníky – 25 902,15 EUR; Parkovisko za 

   SPŠ Svidník + rekonštrukcia MK – 30 000 EUR; Parkovisko za bytovým domom P 26 – 38 400 EUR; 

   Chodník Ul. Stropkovská 84 000 EUR; Rekonštrukcia chodníka, Ul. Komenského – dlažba -  

   25 879,14 EUR; Záchyt dažďových vôd, Ul. Centrálna (pri Makose).  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odmietam akékoľvek obštrukcie zo strany mesta, 

 - rázne vylučujem toto tvrdenie, pretože to nie je pravda, 

 - včera sme si to vysvetlili na neformálnom zasadnutí mestskej rady, 

 - oproti minulosti je tu taký postup, ktorý značne komplikuje realizáciu zo strany mesta, 

 - najprv bol schválený zámer, na základe tohto zámeru sme museli vypísať výberové konanie na 

   projektovú dokumentáciu a vypracovanie rozpočtu na tieto akcie, 

 - z tých akcií, ktoré mesto predložilo na rokovanie mestského zastupiteľstva, boli pripravené akcie: 

   rekonštrukcia chodníka na Ul. Sov. hrdinov – 35 571,74 Eur, Rekonštrukcia MK, Ul. Duklianska,  

   bloky L, M, N + chodník – 63 525,25 Eur, Rekonštrukcia plochy pre ZŠ Ul. Karpatská + prepojenie 

   k parkovisku pri bytovom dome B6 + chodníky – 25 902,15 Eur,  

 - predpokladaný termín realizácie týchto akcií je júl – august 2016, 

 - boli sme kritizovaní, že sme nepredložili do MsZ akcie: parkovisko za SPŠ Svidník, Parkovisko 

   za bytovým domom P26, chodník Ul. Stropkovská, rekonštrukcia chodníka Ul. Komenského –  

   dlažba a záchyt dažďových vôd, Ul. Centrálna, my sme urobili maximum, čo sme mohli v tejto 

   veci urobiť: bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú spracováva p. Ing. Capko, 

   ale k dnešnému dňu túto projektovú dokumentáciu nemáme a ani oficiálny rozpočet k týmto akciám, 

   preto sme tento materiál nepredložili na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
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 - nebol žiaden iný dôvod, ale nemali sme podklady, 

 - deklaroval som aj včera na neoficiálnej mestskej rade, že ak by sme tieto ceny dostali k 30.6.2016  

   súťaž by možno prebehla v prvých júlových dňoch a do dvoch – troch dní by som zvolal MsZ, 

   aby sme schválili tieto akcie.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ak by sme schválili 2. zmenu rozpočtu z dielne mesta, na tieto akcie by neboli peniaze, 

 - už na zasadnutí mestskej rady sme mali informáciu o tom, že p. Čepan vie ceny za koľko sa 

   predbežne vysúťaží, 

 - my nechceme robiť súťaž, my chceme pre občanov urobiť čím skôr tieto jednotlivé akcie, 

 - myslím si, že tento postup je dobrý, 

 - nechceme, aby sa opakoval postup z roku 2014, keď sme Ul. 8. mája platili ešte v roku 2015. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - myslím si, že postup bol dobrý, 

 - k dnešnému dňu mesto Svidník nemá oficiálne ani rozpočet, ani projekty, 

 - nebol žiaden úmysel, aby sme tieto akcie nechceli robiť. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ja som žiadal o finančnú výpomoc pre seniorov, ktorí si to nemôžu dovoliť, aby sme mali nejaký  

   príspevok do zariadenia, 

 - veľká česť všetkým opatrovateľkám, lebo je to veľmi ťažká práca, 

 - poprosím nezavádzať tým, lebo ja som vystupoval úplne v inej rovine, 

 - ak máme 114 tis. Eur, ktoré sa nám refundáciou preplatia, tak aspoň sčasti by sme mohli dať do  

   rozpočtu pre seniorov, občanov mesta Svidník, 

 - aj iné mesta, ktoré vykonávajú sociálnu službu, už dávno dostávajú refundáciu zo štátu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - žiadne mesto sa nemohlo skôr zapojiť do projektu, pretože tento projekt funguje od 1. januára 2016, 

 - sme medzi prvými mestami, ktoré boli úspešní v tomto projekte, 

 - o použití finančných prostriedkov na tento účel rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 

 - keď sa navrhnú pre seniorov, budem len rád, len je potrebné predložiť návrh na schválenie 

   mestskému zastupiteľstvu. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - prosím predsedníčku návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie. 
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 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh na uznesenie. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 260/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ 

 - komisia po prerokovaní odporúča bod A) schváliť a nedoporučuje schváliť návrh v bode B). 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 K zámeru na odpredaj pozemku pre Jozefa Polovčíka v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 261/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na odpredaj pozemku pre Mgr. Tomáša Goriščáka v rozprave vystúpil:  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - klub má k tomuto návrhu výhrady, 

 - nevieme, aké služby chce skvalitniť pre zákazníkov, 

 - nevieme, čo tam chce postaviť, ako to bude vyzerať, nie je žiadna štúdia, 

 - navrhujem predkladateľovi buď tento návrh stiahnuť z rokovania alebo ho neschválime.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sťahujem tento návrh z programu rokovania. 
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7.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - neviem, ako sa robilo rozúčtovávanie za teplo, keď oproti roku 2014 v tejto sezóne sme mali 

   nárast spotreby o 20 %, aj napriek tomu, že sme investovali do zateplenia a máme nové rozvody, 

 - treba urobiť opatrenia, lebo pri každom vstupe teplovodného potrubia sa prepadáva zemina a možno 

   sa to netýka len nášho bloku. 

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

 - treba si uvedomiť, že každý rok je iný teplotný rok,  

 - dôležité je, aké teploty boli v roku 2014 alebo, s ktorým rokom to porovnávame,  

 - aj keď bol nízky počet dní, keď boli veľmi nízke teploty pod bodom mrazu, to neznamená, že 

   vykurovanie bolo menšie, pretože stúpol počet sychravých dní, kedy automatika nastavená  

   v kotolniach sama spustí vykurovanie podľa nastavenej vykurovacej krivky,  

 - to, že zima je teplejšia, je iba subjektívny pocit,  

 - smerodajný je údaj na merači vstupu do bytového domu,  

 - po vzájomnej dohode so spoločenstvom sa môže upraviť vykurovacia krivka podľa vonkajšej teploty,  

 - je potrebné aj správne nastaviť pomer základnej a spotrebnej zložky, ktorý sa môže meniť každý 

   rok. 

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - súhlasím s tým a verím, že tá zima v roku 2015- 2016 bola tuhšia, ale nemohla byť až taká tuhá oproti 

   roku 2014, ako sa to odzrkadlilo na našich meračoch.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - chcem poďakovať riaditeľovi spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. za plynulú a bezpečnú prevádzku  

   dodávky tepla do našich bytov,  

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 
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 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 262/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte   

  Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Zdeno Kniš, zástupca firmy Kniš, s.r.o. 

 - predstavil projekt zriadenia detských jaslí v priestoroch Základnej školy Ul. 8. mája. 

 - detské jasle by chceli začať prevádzkovať od 1. septembra 2016. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež MsZ 

 - komisia odporúča tento návrh schváliť, 

 - chcem sa opýtať, akým spôsobom bude zabezpečené stravovanie detí a zamestnancov? 

 - ako chcete zabezpečiť, aby ste mali teplo a komfort, pretože škola reguluje teplo a či nemáte obavy 

   z hluku, či prevádzka jaslí nebude mať vplyv na činnosť základnej školy? 

  
 Reagoval: Ing. Zdeno Kniš, zástupca firmy Kniš, s.r.o. 

 - čo sa týka stravovania, stretli sme sa s pochopením u p. riaditeľky Fedorkovičovej,  

 - stravu budeme nakupovať zo školskej jedálne, 

 - čo sa týka vzájomného rušenia, našli sme si najvhodnejšie priestory, kde v minulosti boli učebne 

   technických prác a v tomto trakte už nie je žiadna trieda, 

 - je tam aj stavebný výstupok, tak pokiaľ by sme pociťovali silnú potrebu sa odizolovať je možné 

   dobudovať prechodové dvere,  

 - v tom krídle sme oddelení a vchádzať a vychádzať budeme cez kúpalisko,  

 - čo sa týka tepelnej pohody, hneď prvý deň, keď zistíme, že je chladno, urobíme samostatné 

   meranie a napoja sa elektrické konvektory,  

 - sme pod drobnohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, takže hľadáme kompromisy 

   tak, aby sme otvorili prevádzku.  
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - chcem podporiť tento zámer a oceniť odvahu p. Kniša a zároveň otvorenosť p. riaditeľky 

   Fedorkovičovej, ktorá myslí na budúcnosť a využíva túto príležitosť, lebo táto služba v meste chýba. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - je veľmi dobré, keď sa tieto služby v meste budú poskytovať,  

 - som hlboko presvedčený, že to bude úspešný projekt, 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 263/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.  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. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 264/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka   

  Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

                       Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež MsZ  

 - komisia po prerokovaní odporúča tento materiál zobrať na vedomie. 

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

 - komisia po prerokovaní odporúča tento materiál zobrať na vedomie. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 265/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

 Obedňajšia prestávka: od 12.10 hod. – 13.10 hod. 

 

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2016  

  o záväznej časti Územného plánu zóny Ladomírka Svidník 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 266/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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12.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2016  

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 267/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2016  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh na uznesenie. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 268/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Interpelácie poslancov  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - už v minulosti sme sa bavili o tom, že je potrebné zrejme zmeniť erb mesta, preto sa chcem  

   opýtať, aká je situácia v tejto veci? (odpovedané)  

 - aká je situácia s plnením uznesenia MsZ ohľadom výstavby Pamätníka Československej 
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   republiky? (odpovedané) 

 - navrhujem, aby sa ulica od objektu večierky p. Labuna až po sídlisko UTRA stala hlavnou ulicou tak,  

   aby bolo jednoznačné, ktoré sú bočné ulice, aby nedošlo k dopravnému kolapsu. (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - diskusia s odborníkmi k zmene erbu mesta Svidník začala ešte v minulom volebnom období, 

 - ak bude politická zhoda, nemáme najmenší problém pripraviť na mestské zastupiteľstvo všetky 

   potrebné dokumenty a celú legislatívu k tomu, aby došlo k zmene erbu mesta Svidník, 

 - čo sa týka platného uznesenia ohľadom výstavby Pamätníka Československej armády, je to jedná  

   z túžob mesta, ktoré by sme chceli zrealizovať, 

 - problém nie je v technickej realizácii, ale je potrebná zhoda, aby sa schválili finančné prostriedky 

   na jeho výstavbu,  

 - čo sa týka dopravného značenia na Ulici 8. mája, už viackrát som prezentoval, že je potrebné, aby sa  

   k tomuto vyjadrili  bytové spoločenstvá alebo vlastníci bytov, ktorí v tejto lokalite bývajú a potom 

   to predložíme na schválenie dopravnej komisii, 

 - v tejto veci odporúčam zvolať rokovanie a ak budú kladné stanoviska od bytových spoločenstiev 

   a dopravnej komisie, mesto zrealizuje dopravné značenie.   

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - keďže je nedostatok parkovacích miest v meste, navrhujem vyznačiť parkovacie miesta, čím by sa 

   značne zvýšil ich počet a parkuje sa aj pozdĺž chodníkov rovnobežne, tam by bolo dobré vyznačiť  

   šikmo parkovacie miesta a tým, že sa dali nádoby na separovaný zber pri bloku H, tak nám ubudli dva  

   parkovacie miesta a keď by sme chceli zväčšiť parkovacie miesta, tak na konci sú také ostrovčeky, 

   ktoré by sa mohli zlikvidovať a s minimálnymi nákladmi zväčšiť parkovacie miesta, (odpovedané) 

 - je potrebné riešiť vážny problém zvýšeného počtu túlavých mačiek, (odpovedané) 

 - čo sa týka projektov, ktoré boli z okruhu nezamestnanosti, od júna 2016 sa spúšťa nový projekt Cesta  

   na trh práce, treba sa na to pripraviť, treba žiadať finančné prostriedky, týka sa to aj zamestnávateľov, 

   aj mesta, aj neziskových organizácií. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dlhodobo je tu požiadavka na vyznačovanie parkovacích miest, ale keďže na TS už nezamestnávajú 

   maliara, budeme hľadať spôsob prostredníctvom projektu cez ÚPSVaR, 

 - čo sa týka ostrovčekov, je potrebné sa skontaktovať s p. riaditeľom Pichom, či to bude možné technicky  

   zrealizovať, 

 - čo sa týka problému túlavých mačiek, prosím p. poslanca Zozuľáka, riaditeľa RVaPS o zaujatie  

   stanoviska. 
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 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - s blížiacimi sa prázdninami bude zvýšený počet detí v našich uliciach, preto prosím odbor mestského  

   úradu, aby sa znížila rýchlosť v tých lokalitách, kde je to potrebné, (odpovedané) 

 - TS orezaním drevín, aby zabezpečili lepšiu prehľadnosť vodičov aj detí, konkrétne orezať živý plot 

   za Pravoslávnym chrámom. (odpovedané) 

 - apelujem na rodičov, aby poučili svoje detí, lebo som bol svedkom toho, ako prebehlo dieťa cez 

   cestu bez toho, aby sa pozrelo, či nejde auto. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - so živým plotom by nemal byť problém, zrealizujeme to cez TS mesta.  

  
 Reagoval: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP 

 - znižovanie rýchlosti v meste vždy rieši dopravná komisia, na ktorej sa zúčastňuje dopravný inžinier, 

 - na dopravnej komisii sa už v minulosti riešila situácia na Ulici 8. mája, kde bolo dopravným 

   inžinierom rozhodnuté, že dopravné značenie sa tam nebude meniť a bude platiť pravidlo pravej 

   ruky, 

 - zakúpenie dopravných značiek je značná nákladová položka,  

 - všetky požiadavky vznesené zo strany poslancov rieši dopravná komisia, 

 - vždy musí byť nejaký podnet, na ktorý sa reaguje a potom sa odsúhlasia určité veci a dopravný 

   inžinier nakoniec rozhodne. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - so vznesenými podnetmi sa treba zaoberať a predniesť ich na komisii a možno treba hájiť stanovisko, 

   ktoré dávajú poslanci, ale v konečnom dôsledku rozhodne dopravný inžinier, 

 - treba sa dohodnúť, kto dá podnet na komisiu, či mesto, alebo priamo poslanci. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ja som navrhol už na zasadnutí 28. apríla 2016 vyriešenie dopravnej situácie - jednosmerky smerom 

   na Ul. Mládeže, ale dodnes to nie je doriešené, robí sa niečo okolo tejto veci? (neodpovedané) 

 - chcem poukázať na chodník, ktorý smeruje k bytovke pri tenisových kurtoch, konkrétne pri SPŠO, po  

   ktorom sa nedá prejsť v daždivom počasí, lebo tam stojí voda, treba s tým niečo robiť, (neodpovedané) 

 - chcem vysvetlenie, čo sa vlastne deje, že chodník popri ZUŠ sa zaasfaltoval a pritom sme schválili 

   finančné prostriedky na zámkovú dlažbu, ako sa to bude teraz riešiť, či sa to bude kompenzovať, 

   alebo to bude na náklady mesta, alebo na náklady danej spoločnosti? (neodpovedané) 

 - v rámci tržnice je veľký nepokoj medzi predávajúcimi s poľským predávajúcim občanom, 

   (odpovedané) 

 - nespokojnosť je aj zo strany občanov v nočných hodinách, pretože poľský občan má 3 autá, ktoré robia  

   v noci veľký hluk,pretože sú tam klimatizačné jednotky, preto odporúčam buď tieto automobily  
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   odparkovať niekde mimo mesto, alebo vypnúť klimatizáciu, (neodpovedané) 

 - taktiež mi nemenovaný podnikateľ pripomenul, že platí za cvičisko na heliodrome a prečo by nemohol  

   poľský podnikateľ platiť aj parkovné za 3 veľké autá, (neodpovedané) 

 - chcem pripomenúť, že projekt na opatrovateľky bol cez Implementačnú agentúru Ministerstva 

   práce, sociálnej vecí a rodiny SR, konkrétne podpora opatrovateľských služieb, kde ministerstvo  

   vyčleňovalo 507 Eur, čo znamená, že v meste máme 25 opatrovateliek, takže je to 152 100 Eur by 

   sme dostali refundovaných a k dnešnému dňu bolo prvýkrát, čo sme dostali túto finančnú injekciu 

   zo štátu, dovtedy to platilo mesto. (odpovedané) 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - komisia výstavby, dopravy, ŽP a RR súhlasí so zmenou územného plánu s tým, že dáva na zváženie 

   zmenu striech v tejto lokalite, 

 - aj keď máme regionálnu riaditeľku bartrového obchodu, bartrové šeky mesta sú umŕtvené peniaze, 

   (odpovedané) 

 - dávam na zváženie možnosti jednosmerných ciest na Ulici 8. mája pred bytovým domom B128, 

   taktiež pred bytovými jednotkami na Ulici Duklianskej bloky L, M, N a na Ulici Gen. Svobodu 

   od Daňového úradu až okolo celého sídliska cez Ulicu Karpatskú k „Hlinkovému“ mostu, (odpovedané) 

 - čo sa týka údržby zelene, je možné, aby platba TS bola z fondu drevín? (neodpovedané) 

 - na prvý pohľad cena za kosačku vo výške 25 tis. Eur je dosť vysoká. (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka bartrových jednotiek, robili sme maximum, čo sme mohli, je to zložité, problematické, 

   problém je s verejným obstarávaním a zo strany podnikateľov nie je záujem, ale ak by sme našli cestu, 

   len by sme privítali,  

 - čo sa týka ciest, mali by sa predložiť a  sústrediť návrhy u p. Čepana, aby sme ich kompletne dali 

   na dopravnú komisiu, 

 - čo sa týka kosačky, ak je takáto požiadavka zo strany TS, nie je dôvod im neveriť, 

 - projekt Podpora 21 opatrovateľská služba bol schválený od 1. januára 2016, veľmi sa teším, že  

   sme v tomto projekte boli úspešní a refundácia prichádza mesačne a nie naraz podľa predložených 

   dokladov, takže postupne tieto peniaze budeme dostávať. 

  
 Reagoval: Viktor Miňo, ekonóm TS mesta 

 - na mestskej tržnici bolo vyhlásené výberové konanie na prenájom predajného miesta, do ktorého sa  

   prihlásili dvaja uchádzači, Ing. Murcko a p. Gula, 

 - majú predajné stánky, je veľmi ťažko sa do nich miešať, stále si robia napriek,  

 - majú vyplatené predajné miesta od 1. mája do 30. októbra. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - čo sa týka tržnice, dotyčný podnikateľ má navštívil a má sčasti aj pravdu, 

 - neviem si predstaviť, aby som takouto formou podnikal v Poľsku ako Poliak podniká tu u nás 

   na Slovensku, 

 - na kamióny nech si prenájme priestor na heliodrome, 

 - pripravuje sa projekt 3. etapy pešej zóny a námestia pri Soche gen. Svobodu a tým pádom sa 

   zahŕňa aj parkovisko pri Dome kultúry a keď budeme úspešní v tomto projekte, tak tržnica sa 

   bude riešiť v iných priestoroch. 

  
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec  

 - chcem upozorniť na mestské športoviská a ihriská, ktoré majú v správe TS a zodpovedajú za ich 

   bezpečnosť, čistotu a údržbu, aby sa  naozaj na to zamerali, pretože sú podnety od občanov, napr. 

   na ihrisku na ulici SNP bolo plno porozbíjaného sklá. (neodpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pozrieme sa na to.  

  

15. Rôzne 

  
 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

 - situácia s premnožením mačiek je vážna,  

 - riešenie je jedine v tom, že sa zriadi útulok a takýmto spôsobom by sme tento problém vyriešili, 

 - na minulom zasadnutí MsZ som informoval, že sa dostáva do našich školských jedálni hydina 

   z Poľska,  

 - som veľmi rád, že sme dospeli s riaditeľmi škôl a školských zariadení k dohode, že od 1. septembra  

   2016 sa do našich zariadení nedodá poľské mäso,  

 - nie veľmi rúžová je situácia v školských jedálňach na MŠ 8. mája a ZŠ 8. mája, pretože sú tam 

   také podmienky, ktoré na 21. storočie nepatria,  

 - na MŠ 8. mája je potrebné vymeniť okná, elektroinštaláciu a ventilátor v skladovacích priestoroch  

   ovocia a zeleniny a na ZŠ 8. mája je potrebné vymeniť stoličky. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chcem požiadať, lebo aj v interpelácii na zasadnutí 28. apríla 2016 som žiadal o vyznačenie 

   parkovacích čiar na Ulici Gen. Svobodu, 

 - chcem požiadať TS, či by sa nedali vymaľovať tie čiary, pretože aj v júli roku 2015 bol prísľub, že  

   budú vymaľované a dodnes to nie je zrealizované.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na túto otázku som už odpovedal. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - porozmýšľajme nad tým, že ak na meste nie sú peniaze na realizovanie investícií, treba sa zaoberať 

   nejakým väčším úverom, ktorý by vedel pokryť všetky tieto náklady, ale v ďalšom rade nám bude 

   treba riešiť problém so skládkou TKO Šemetkovce,  

 - majitelia túto skládku chcú odpredať, preto je potrebné sa týmto problémom zaoberať, 

 - chcem sa dotknúť aj všetkých zamestnancov mestského úradu, ktorí nedostali odmeny za minulý 

   rok a treba im finančné prostriedky aj na zvýšenie miezd, ktoré im zo zákona patria.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mali sme mestskú skládku v Hrabovčíku, ktorá ukončila svoju činnosť a vstúpili sme do firmy 

   Ekoservis Svidník, s.r.o. s 20 % podielom, 10 % má obec Šemetkovce a 70 % má súkromný 

   investor, 

 - táto firma vybudovala skládku a slúži občanom mesta Svidník, ale aj regiónu okresu Svidník, 

 - dostali sme sa do situácie, nie vlastnou vinou, ale možno okolnosťami, že je nedostatok skládok 

   a je eminentný záujem možno z ekonomických dôvodov vstúpiť do skládky majetkovým podielom, 

   alebo ju odkúpiť, 

 - záujem voziť tu odpad má mesto Bardejov a Prešov, 

 - o túto skládku majú záujem silné firmy, ktoré v tejto oblasti podnikajú, 

 - väčšinový vlastník tejto skládky rokuje s mestom Svidník a ak by došlo k odpredaju v prvom rade chce  

   ponúknuť svoj podiel mestu. 

  

16.  Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála  

  L. Svobodu Svidník, a.s. 

  Predkladal: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - mám veľkú radosť, aké zmeny sa dejú v našej nemocnici, 

 - tieto zmeny pozitívne vnímajú aj občania, 

 - chcem apelovať, aby sa v nemocnici zrekonštruovali sociálne zariadenia tam, kde mamičky čakajú 

   na pôrod, 

 - maličké bábätko musí absolvovať ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov, ale keď je poistené 

   v druhej najväčšej poisťovni Dôvera, a.s., takéto vyšetrenie sa mu vo svidníckej nemocnici nedostane, 
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   prosím o odstránenie tohto nedostatku, 

 - či by nemohlo byť parkovisko opäť bezplatným parkoviskom. 

  
 Reagoval: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. 

 - pôrodnica je kompletne zrekonštruovaná a spĺňa všetky štandardy, 

 - ortopéda neviem zabezpečiť, pretože na to potrebuje špeciálny certifikát, máme jedného ortopéda, 

   s ktorým sa skúsim porozprávať, 

 - parkovisko už nepatrí nemocnici, parkovisko je súčasťou pozemku, ktorý sa predal Kauflandu, 

 - my ho ešte prenajímame, pretože ten parkovací systém, ktorý som tam predtým inštaloval, ešte 

   nie je zaplatený, 

 - problém s parkovaním sa vyrieši, keď sa postaví Kaufland. 

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - parkovací systém zostane funkčný, takže sa môže využiť v nejakej inej lokalite. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kto ďalší sa hlási do rozpravy? 

 - nehlási sa nikto, 

 - občania sú veľmi citliví na svidnícku nemocnicu,  

 - veľmi pozitívne vnímam zmeny, ktoré sa dejú v nemocnici, za ktoré vám chcem poďakovať,   

 - zmeny v nemocnici sú viditeľné a veľmi pozitívna je správa, že sa vracajú naši lekári a budem rád  

   ak to bude aj naďalej takto pokračovať.   

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 269/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

17.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 14.10 hod. ukončil. 

    

 

  

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

 

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