
Zápisnica zo 14. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 29. januára 2016   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Ján Hirčko     

6. Mgr. Marcela Ivančová      

7. Mgr. Vladimír Kaliňák 

8. Mgr. Pavel Olejár      

9. Peter Pilip       

10. PhDr. František Pochanič       

11. PaedDr. Jozef Poperník      

12. PhDr. Ján Vook     

13. MVDr. Michal Zozuľák       

14. Ing. Vladimír Žak 

15. Martin Ždiňak 

 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

2.   Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 164/2015 a 194/2015  

3.   Rôzne  

4.  Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 15 poslancov. 



 2 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predložil návrh programu rokovania (viď pozvánka). 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov:  

    Mgr. Nadežda Fedorková, Mgr. Pavel Olejár a PhDr. František Pochanič. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    Cyril Dudáš a PhDr. Ján Vook. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 1. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 1) 

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

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 164/2015 a 194/2015 

  
 Ján Štefanišin, predseda odborového zväzu MsÚ Svidník 

 - pôvodný návrh rozpočtu na mzdy a prevádzku úradu bol skrátený o 172 tisíc eur, 

 - z takto navrhovaného rozpočtu vyplýva, že bude potrebné znížiť platy zamestnancov o 25 % 

   alebo pristúpiť k uvoľňovaniu zamestnancov, 

 - stanovisko odborovej organizácie pri mestskom úrade je, že s takýmto návrhom nesúhlasíme   

   a nemienime ho akceptovať.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - navrhované zmeny rozpočtu vo výške 470 tisíc eur boli prijaté bez odborných konzultácií,  

   zdôvodnení a argumentácii so zamestnancami mesta,  

 - informoval ako sa navrhované zmeny rozpočtu dotknú fungovania mestského úradu, 
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 - v prípade takto navrhovaného zníženého rozpočtu nebude možné plniť úlohy vyplývajúce   

   zo zákona, 

 - obsah vystúpenia tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - už dnes vieme, že takýto návrh rozpočtu je nereálne ho dodržať, lebo dôjde k ochromeniu 

   chodu mestského úradu, ako aj technických služieb a určite by to pocítili aj občania mesta, 

 - na základe akých racionálnych dôvodov prišiel pozmeňujúci návrh, keď na konzultačné 

   stretnutie k príprave rozpočtu technických služieb, ktoré zvolal primátor mesta, prišli iba 

   traja poslanci a neprišiel navrhovateľ, aby si odkomunikoval prípadné dopady takéhoto  

   konania? 

 - osobne som inicioval stretnutie dotknutých strán na pôde technických služieb, kde sme  

   hľadali riešenie zo vzniknutej situácie a mám pripravený reálny návrh, ktorý ráta so znížením 

   výdavkov o 234 tisíc eur,  

 - skúsme sa začať viac rešpektovať a rešpektovať kompetencie primátora, ako legitímneho 

   víťaza volieb, 

 - nevyvíjajme tlak na personálne zmeny a hľadajme s pokorou a úctou spoločné návrhy.  

  
 Do rozpravy sa hlásil poslanec Mgr. Pavel Olejár. 

  
 Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník 

 - podľa našich prepočtov pri takomto rozpočte by sme museli prepustiť šesť pracovníkov 

   a museli by sme upustiť od určitých činnosti, ako napr. odhŕňať sneh, vysprávky miestnych 

   komunikácií alebo neprevádzalo by sa pravidelné kosenie verejnej zelene, 

 - nesúhlasíme so znížením príspevku pre technické služby.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - primátor nedodržal rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, pretože mi neudelil slovo. 

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - podporujem návrh p. Hirčka, pretože sa opiera o realitu.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - žiadny extrém nie je dobrý,  

 - rozpočet počíta so zníženiami výdavkov v niektorých položkách, ktoré sú tak radikálne, 
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   že už dnes vieme, že tieto úspory sú nezrealizovateľné,  

 - ak hľadáme úspory všade inde a nie u poslancov, považujem to za nespravodlivé, preto 

   súhlasím s návrhom p. Hirčka, ktorý navrhol zrušiť reprezentačné pre poslancov,  

 - návrh, ktorý máme pripravený je podložený faktami a nebude mať taký negatívny dopad 

   na chod mesta a technických služieb ako tento návrh.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - súhlasím s tým, že je potrebné šetriť a prijímať opatrenia, ale so zníženiami, ktoré sa týkajú 

   chodu alebo činnosti primátora mesta nebudem žiadať žiadne navýšenie, 

 - najväčší problém vidím na mestskom úrade, kde sa to dotýka zamestnancov,  

 - neviem, aký bude výsledok hlasovania, podľa toho sa budeme musieť zariadiť, ale iste sa 

   nevyhneme spoločnému stretnutiu všetkých poslancov s primátorom mesta a prejdeme si   

   čísla, pretože sme volení občanmi a mali by sme robiť spoločne.  

  
 Prestávka: od 9.27 hod. – 9.37 hod. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mám prečítať návrh uznesenia ja, alebo ho prednesie návrhová komisia? 

 - prosím predsedu návrhovej komisie. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, predseda návrhovej komisie 

 - ďakujem za slovo, takže návrh na uznesenie: 

 - uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 196/2016 z 29. januára 2016 k bodu: 

   Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 164/2015 a 194/2015, 

 - je zrejmé potrebné dať hlasovať o obidvoch uzneseniach. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 2) 

 Prítomní: 15, za: 11, proti: 4, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor, otvoril bod Rôzne 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - ja len technickú poznámku, 

 - stačilo hlasovať raz, netreba 2x, aby nedošlo k nedorozumeniu ako na minulom mestskom 

   zastupiteľstve? 
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 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - ide o to, uznesenie aké bolo. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - tak slabo som čítal? 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - ja som nezaregistroval, nehovorím, že slabo, len som nezaregistroval. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ja si myslím, že o obidvoch uzneseniach zvlášť treba dať hlasovať. 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - nemusí dať hlasovať, podľa mňa, jedným uznesením, len musí byť naformulované. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dobre, takže druhé hlasovanie. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 3) 

 Prítomní: 15, za: 11, proti: 4, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rôzne 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - dobre vieme, že skoro každé mestské zastupiteľstvo rieši rôzne úpravy rozpočtu a verím tomu, 

   že ak sa dá, tak to ide v zhode, 

 - roky sa rozpráva o personálnom audite, ktorý nestal nemalé peniaze a doteraz ešte nebol  

   zverejnený, 

 - reprezentačný fond pre poslancov každý jeden z nás využil v prospech ľudí v meste pri 

   organizovaní rôznych podujatí, či akciách,  

 - poukázal na rozdielne čísla originálnych a prenesených kompetencií pre školy a školské 

   zariadenia, ktoré nie sú totožné s údajmi v rozpočte a podrobnom rozpise získaného od 

   vedúceho finančného odboru mestského úradu, 

 - podľa mňa je to pripravené takým spôsobom, aby sme boli, my, poslanci zmiatnutí,  

 - neviem, či sa budeme tomu venovať, ale verím, že na budúcom mestskom zastupiteľstve 

   budú tieto čísla správne,  
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 - ďakujem vedúcej odboru školstva za zaslanie podrobného rozpočtu na kultúrno-športové 

   podujatia, aj keď v tomto rozpise chýba, z čoho bude pozostávať čiastka 10 tis. eur na Dní 

   Svidníka,  

 - zarazilo ma vyjadrenie v novinách ohľadom kultúrneho programu na akadémiu pri príležitosti 

   osláv oslobodenia Svidníka, preto sa chcem opýtať, s ktorými poslancami rokoval p. Kucer, 

     lebo so mnou osobne nie a podľa mojich vedomostí ani s ostatnými poslancami nerokoval?  

 - reagoval na vyjadrenie p. Tyča zverejneného v regionálnych novinách ohľadom jeho prevádzky, 

 - informoval, že týmto problémom sa zaoberali aj na rokovaní komisie,  

 - mám informácie, na základe ktorých by mesto malo tento problém riešiť,  

 - pán primátor, mohol by si sa opýtať právnika, čo s touto záležitosťou?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - personálny audit bol vykonaný v minulom volebnom období, jeho cena bola cca 4 tis. eur   

   a dostal ho každý poslanec mestského zastupiteľstva, takže nie je problém ho dať aj tebe pán  

   poslanec,ale sú tam osobné údaje, ktoré sa nemôžu zverejňovať, 

 - so stavom zamestnancov sme oproti roku 2010 nižšie, 

 - nesúhlasím s tvrdením ohľadom rozpočtu školstva,  

 - zásluhou riaditeľov škôl a všetkých zainteresovaných máme výborné výsledky v školstve, za čo 

   im patrí poďakovanie,  

 - k príprave rozpočtu škôl sa uskutočnili viaceré rokovania, kde sa odsúhlasili položka po položke, 

 - informoval o výške finančných prostriedkov prenesených a originálnych kompetencií za roky 

   2010 – 2015, 

 - je na škodu, že sa kráti rozpočet na kultúrno-športové podujatia, 

 - informoval o kultúrno-športových akciách uskutočnených v roku 2015.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - vyjadrujem nespokojnosť s tým, že sa vytvára dojem, že zamestnanci mesta robia samé chyby 

   a že materiály sú nedobré pripravené, ale ja si za všetkými číslami stojím a budem stáť, 

 - rozpočet je zverejnený od polovice novembra a v rámci pripomienkového konania nebola 

   doručená žiadna pripomienka,  

 - pri príprave rozpočtu pre školstvo sme zasadali 3-krát a na poslednom zasadnutí bolo  

   povedané, že je perfektne pripravený,  

 - položka prenesené kompetencie sa v priebehu roka stále mení, 

 - originálne kompetencie sú prerozdelené v rámci schváleného VZN. 
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 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - na základe požiadaviek poslancov v rámci prenesených kompetencií sa vytvorila časť, ktorá 

   bude do konca roka prerozdelená podľa potreby škôl, 

 - na osobné náklady sa prerozdelili finančné prostriedky vo výške 95 % a na prevádzkové 

   náklady vo výške 80 %, 

 - originálne kompetencie sa prerozdelili podľa schváleného VZN, 

 - skladbu programu Dni Svidníka, ktoré budú 1.-2. júla t.r. riešime v týchto dňoch. 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 10.24 hod. ospravedlnil svoju neúčasť poslanec MUDr. Peter 

 Breznoščák. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - stále som nedostal odpoveď na otázku, s ktorým poslancom rokoval p. Kucer? 

 - čiastky v rozpočte škôl nesedia s podrobným rozpisom, ktorý som dostal,  

 - podotýkam, že škola musí dostať v rámci prenesených kompetencií 90 %  na prevádzkové  

   náklady a 95 % na osobné náklady, 

 - myslím si, že kultúra sa dá aj ináč robiť a čo sa týka športových aktivít opäť je na PSK  

   vyčlenená čiastka, kde sa môže aj mesto Svidník uchádzať o finančné prostriedky na DBM 

   a niektoré akcie sú financované aj z CVČ. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prácu poslancov si veľmi vážim, 

 - všetky finančné prostriedky, tak ako máme, radi ich dávame do školstva.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nie je pravdou, ak sa hovorí, že poslanci zoškrtali rozpočet, lebo mestské zastupiteľstvo 

   v rámci svojich kompetencií schvaľuje rozpočet, o zoškrtaní môžeme rozprávať, ak sa  

   v priebehu roka bude upravovať rozpočet, 

 - niekto sa snaží vyvolávať dojem, že to bolo robené nepripravene, 

 - každý poslanec má právo predniesť návrh, ale ak sa na to pripraví, tak by mal trvať na tom, 

   aby v rámci rokovacieho poriadku prebehla taká procedúra, aby ten jeho návrh bol schválený, 

 - ozrejmil, prečo urobili takéto úpravy v rozpočte, ktoré sa schválili na predchádzajúcom 

   zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. decembra 2015, 

 - kriticky sa vyjadril k tuzemskej pracovnej ceste na výstave INCHEBA v Bratislave, na 

   používanie služobnej platobnej karty, poukázal na zahraničnú pracovnú cestu v Budapešti, 
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   na nákup vaku na oblek, na nákup tabletu a termín zvolania tohto zasadnutia.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - zdôvodnil pracovnú cestu na výstave INCHEBA v Bratislave, ktorej sa zúčastnil na základe 

   pozvania Karpatského Euroregiónu a Mirka Klusáka, 

 - vysvetlil dôvod zahraničnej pracovnej cesty v Budapešti, nákup tabletu pre mesto Svidník 

   a prečo mestské zastupiteľstvo bolo zvolané na 29. januára 2016, 

 - zdôraznil, že je mu ľúto, že takéto veci sa musia riešiť na mestskom zastupiteľstve, 

 - nikdy som sa v Budapešti nezúčastnil súkromne na služobnom aute, 

 - čo sa týka rozpočtu, je to veľmi radikálny rez, týka sa to pracovníkom mesta, je to veľmi vážny 

   problém, 

 - informoval o výške podielových daní od roku 2010 – 2015, 

 - vyjadril sa k organizovaniu stretnutí, ktoré mesto každoročne usporiadavá s duchovnými, 

   s riaditeľmi škôl a jubilantmi, k propagácii mesta a k vývozu odpadu. 

 
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - pán primátor spomína, že je otvorený rokovaniu, ale od 30. decembra 2015, keď sme schválili 

   rozpočet, ale ani predtým neprebiehali žiadne rozumné rokovania, podložené faktami, číslami, 

 - kriticky sa vyjadril na nedôstojné rokovania mestskej rady, 

 - nikdy sme netlačili na primátora, aby robil nejaké personálne zmeny, 

 - to čo chceme my, je, aby za chod mestského úradu zodpovedal primátor a aby fungoval 

   podľa nášho názoru lepšie ako doteraz, 

 - vyjadril nespokojnosť s odpoveďou, ktorú mu zaslal vedúci odboru finančného a správy majetku 

   MsÚ na vznesenú interpeláciu vo veci výkladu schváleného dodatku hospodárenia s majetkom  

   mesta,  

 - poznamenal, že na ďalšiu interpeláciu vo veci Svitel nedostal žiadnu odpoveď. 

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - občanom mesta je potrebné otvorene povedať, že celý problém je k personálnym zmenám. 

 
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - akosi sme pozabudli doteraz spomenúť, že celý január sme boli v rozpočtovom provizóriu, čo  

   pre mesto znamená veľké negatívum, pretože sa nemohlo zapájať do projektov a výziev, 

 - myslím si, že poslanci k schváleniu rozpočtu pristupovali veľmi zodpovedne, lebo im záleží na  

   rozvoji mesta, 
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 - v médiách sa hovorí, že sme zoškrtali rozpočet, čo nie je pravdou, lebo my sme ponížili  

   14 položiek v programovom rozpočte na rok 2016-2018, 

 - chcem zdôrazniť, že tých 470 tis. eur sú naďalej v rozpočte mesta, len nie sú vo výdavkovej  

   položke, ale v prebytku mesta, o ktorých môžeme kedykoľvek rokovať a netreba posielať  

   odkazy cez médiá. 

 
 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

 - nesúhlasím s tým, čo bolo zverejnené v novinách ohľadom prevádzky p. Tyča, 

 - po osobnej obhliadke týchto prevádzok si myslím, že obidve prevádzky sú na svojom mieste, 

   lebo poskytujú služby občanom, 

 - technicky sa dá zvládnuť aj problém bezbariérového riešenia na poschodie tohto objektu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - predpokladala som, že primátor nepodpíše toto uznesenie, 

 - myslím si, že aj keď takéto zníženie niektorých položiek v rozpočte je krok neštandardný, ale 

   určite nie je protizákonný a možno neobvyklý v zastupiteľstvách v iných miest, 

 - predpokladali sme, že na rokovaní mestskej rady bude zaujaté iné stanovisko a bude sa hľadať 

   riešenie, 

 - musíme si uvedomiť, že podielové dane sú to peniaze z daní občanov mesta a mali by sme  

   s nimi gazdovať rozumne a v zmysle zákona hospodárne, účelne a efektívne,  

 - mesto z vlastných peniazi nie je schopné urobiť žiadne investičné akcie trochu väčšieho rozsahu, 

 - vyjadrila sa k rozpočtu a hospodáreniu škôl, 

 - poznamenala, že v priebehu roka sa určite nebudú brániť odôvodneným zmenám rozpočtu.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na zasadnutí mestskej rady som mohol dať vyjadrenie iba k schválenému uzneseniu a tým 

   položkám, ktoré sa znížili, 

 - nikdy verejne som sa nevyjadril, že poslanci pracujú nezodpovedne, 

 - v médiách som dal vyjadrenie k tomu, čo bolo schválené v mestskom zastupiteľstve.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - v zmysle rokovacieho poriadku mali sme dnes prerokovať iba uznesenia, 

 - rozpočet je živý materiál, ktorý sa dá upravovať na každom jednom zasadnutí mestského  

   zastupiteľstva, 

 - je potrebné zvolať stretnutie minimálne mestskej rady za účasti zainteresovaných  
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   zamestnancov mesta a technických služieb, na ktorom by sme si prešli položky a dospeli  

   k nejakému číslu, od ktorého sa odrazíme a budeme pokračovať ďalej.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - bavíme sa o činnostiach na mestskom úrade a o procese ako prebiehajú, a nie o platoch  

   úradníkov, 

 - chceme rozvoj mesta, nechceme, aby sa zastavil kultúrny a športový život v meste, 

 - rezervu môžeme kedykoľvek otvoriť, ale po vzájomnej dohode, 

 - myslím si, že ak je taká katastrofická situácia, stretnutie už malo byť zvolané a rokovanie 

   malo byť pripravené zodpovedne.  

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - nikto sa nechce dotknúť úradu, ani zamestnanca, ale reálne na chod úradu bola položka 

    v rozpočte krátená.  

 
 Z rokovacej miestnosti o 11.54 hod. odišiel poslanec Mgr. Pavel Olejár.  

 
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - dôvodom dnešného zasadnutia nebolo prerokovať uznesenie, ale schváliť uznesenia, ktorými 

   by sa schválil rozpočet s radikálnymi úpravami, 

 - vo vyjadreniach odznelo, že zmeny rozpočtu budú potrebné, že je to živý materiál, ktorý treba 

   upravovať,  

 - týmito vyjadreniami pripúšťate, že akýkoľvek iný návrh je pre vás neprijateľný, 

 - našim cieľom bolo dať návrh, ktorý by takéto radikálne úpravy nepotreboval. 

 
 Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník 

 - mrzí ma, že p. Olejár nemá správne údaje, z akých položiek sa skladá príspevok z mesta,   

 - príspevok vo výške 100 tis. eur je na športovo-rekreačné služby, na rozvoj obce, cestnú  

   dopravu, správu a údržbu komunikácii a chodníkov, zberný dvor a všeobecno-personálne  

   služby, 

 - do príspevku nie je zahrnutý odpad, ten je fakturovaný, ten nie je dotovaný z mesta, 

 - hospodárenie príspevkovej organizácie je iné, ako hospodárenie mesta.  

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - určite p. Olejár manipuloval s tými údajmi, ktorými disponujú TS, 

 - samozrejme, že v priebehu roka budú úpravy rozpočtu, ale nemusia sa dotýkať týchto14  

   položiek, ktoré sa teraz upravili.  
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ešte nebola nezodpovedaná otázka ohľadom príspevku pre p. Kucera, lebo v médiách odznelo,  

   že poslanci nechceli pomôcť p. Kucerovi a program na akadémiu sa nemohol robiť.   

 
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - podľa mojich informácií p. Kucer bol na rokovaní mestskej rady. 

 
 Reagoval: Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - p. Kucer bol na zasadnutí mestskej rady, ale nerokovali sme o akadémii pri príležitosti 

   osláv oslobodenia mesta. 

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v návrhu rozpočtu na rok 2016 bol zahrnutý príspevok pre kultúrnu akciu na koncert p. Kucera 

   pri príležitosti oslobodenia Svidníka, 

 - keďže rozpočet v takejto výške nebol schválený, preto sa koncert neuskutočnil.  

 
 Peter Pilip, zástupca primátora  

 - ani na jednom zasadnutí mestskej rady sme nerokovali o zamestnancoch mestského úradu, 

   o ich platoch, či znižovaniu stavu, 

 - rokovalo sa o výberových konaniach, 

 - p. primátor dal mne slovo, že sa stretneme po tomto mestskom zastupiteľstve, takže verejne 

   ho prosím, aby toto stretnutie urobil,  

 - určite rozpočet nebol robený od pása, ako si myslí p. Žak.  

 
 Reagoval: Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - netvrdím, že náš návrh úpravy rozpočtu je geniálny a najlepší, ale prečo schvaľovať taký  

   návrh rozpočtu, keď už dnes je jasné, že je nezrealizovateľný. 

 
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - predniesol materiál „Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom 

   nižšieho štandardu, blok B na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti 

   a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 176/2015 z 30. decembra 2015“ 

   a „Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho štandardu, 

   blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti a zrušenie uznesenia  

   Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 177/2015 z 30. decembra 2015“, 

 - písomné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice. 
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 Cyril Dudáš, predseda komisie výstavby, dopravy ŽPaRR MsZ 

 - komisia odporúča predložené návrhy schváliť, ale ja osobne som proti týmto návrhom. 

 
 V rozprave vystúpili: 

 
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - som proti týmto návrhom, 

 - nie je pravdou to, čo bolo deklarované niektorými poslancami, že výstavba týchto bytových 

   domov nás nestojí ani jedno euro, lebo ja stále tvrdím, že na výstavbu týchto bytov nižšieho 

   nižšieho štandardu ide 150 tis. eur z rozpočtu mesta. 

 
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pravdou je, že výstavba bytových domov je krytá z úverov, ale samotná infraštruktúra, 

   ak sa nezoženú finančné prostriedky, bude sa musieť hradiť z rozpočtu mesta, ale stále 

   je priestor, že sa získajú finančné prostriedky. 

 
 Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 4) 

 - prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia. 

  
 PhDr. František Pochanič, člen návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 3. 

  
 Prítomní: 13, za: 10, proti: 3, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 5) 

 - prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia. 

 PhDr. František Pochanič, člen návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 3. 

  
 Prítomní: 13, za: 10, proti: 3, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predniesol materiál „Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 

   Svidník“, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - pokiaľ má mesto zriadené komisie, materiály by najprv mali byť prerokované v komisii, 

 - prosím, aby v budúcnosti materiály, ktoré neboli prerokované v komisii, neboli predkladané na  

   zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - aj pozmeňujúci návrh rozpočtu nebol prerokovaný v komisii.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odmietam, aby poslancom na poslednú chvíľu boli podsúvané takéto materiály, z ktorých nie 

   je jasné, o čo sa jedná.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - samozrejme akceptujeme pripomienku, 

 - na základe požiadavky DEVELOPMENT 3, s.r.o. navrhujeme rozšírenie vecného bremena. 

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - v marci sa už má zahájiť výstavba Kauflandu a keby sme mali zasadnutie mestského  

   zastupiteľstva až v marci, samotná výstavba by sa posunula možno o mesiac až dva, 

 - vecné bremeno je už schválené, ide iba o rozšírenie rozsahu vecného bremena.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - samozrejme, ak chceme, aby sa čím skôr staval Kaufland, je potrebné to schváliť, ale  

   ak si zoberieme, ako dlho sme čakali na schválenie rozpočtu a nie je to ľahká situácia, prečo 

   tak urýchlene a promptne sme vtedy nereagovali. 

  
 Z rokovacej miestnosti o 12.20 hod. odišli poslanci PhDr. Ján Vook a Ing. Vladimír Žak.  

 
 Ing. Ján Holodňák, primátor, dal hlasovať (hlasovanie č. 6) 

 - prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia. 

  
 PhDr. František Pochanič, člen návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 3. 

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

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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4.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - zablahoželal poslancom Mgr. Kamilovi Beňkovi a MVDr. Michalovi Zozuľákovi k životnému  

   jubileu, 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 12.30 hod. ukončil. 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková 

  

 

 

 Ing. Ján Holodňák  Mgr. Vladimír Šandala 
…...................................................  …......................................................... 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

  

Cyril Dudáš  PhDr. Ján Vook 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 


