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Zápisnica z 20. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku, konaného 29. júla 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 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Martin Ždiňak 

 

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.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte   

  Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 

3.  Rôzne  

4.  Záver  
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1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov, 

 - poslanec Martin Ždiňak ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - chce sa niekto vyjadriť k programu rokovania? 

  - nikto, ďakujem.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie odporúčam zvoliť týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimíra Kaliňáka, Mgr. Pavla Olejára a PhDr. Františka Pochaniča. 

  
  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:  

    Mgr. Nadeždu Fedorkovú a Cyrila Dudáša. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú, 

  - predkladám návrh na uznesenie. 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 270/2016 tvorí prílohu zápisnice.  

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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2.  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 zápisnice.  

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

 - komisia odporúča tento návrh schváliť. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - žiadam vyhlásiť prestávku a kompletne prerobiť tento materiál, lebo nie je v takom stave, aby 

   mestské zastupiteľstvo mohlo zaujať stanovisko, 

 - uznesenie je veľmi slabé, je nejakým spôsobom okopírované z návrhu zámeru na prenájom, 

 - podľa platných zásad, ak sa prenajíma majetok mesta na dlhšiu dobu ako 1 rok, tak mestské  

    zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu.  

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - podľa môjho názoru materiál, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta je správny, 

  - ak je požiadavka schváliť celú nájomnú zmluvu, táto je pripravená a je k dispozícií,   

 - bol schválený zámer, boli schválené podmienky zámeru a takisto v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 

   o majetku obcí sa schvaľujú podmienky nájomnej zmluvy. 

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v podstate ani inú odpoveď od právnika mesta som neočakával, 

 - mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu a toto nie je nájomná zmluva.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - materiál sme pripravili s najlepším svedomím a vedomím, 

 - ak je problém s uzneseniami, ktoré pripravuje mestský úrad, môžeme ich pripravovať v spolupráci 

   s návrhovou komisiou. 

  
 Prestávka: od 13.10 hod. do 13.40 hod.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh na uznesenie. 
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 Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 271/2016 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

 

3. Rôzne 

  
  MVDr. Michal Zozuľák, poslanec  

 - navrhujem navýšiť bežné výdavky rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 v podprograme 

   4.3 Príspevky občianskym združeniam a nadáciám o 50,00 tis. EUR, a to 25,00 tis. EUR 

   na mimoriadnu dotáciu pre 1. FK Svidník a 25,00 tis. EUR na mimoriadnu dotáciu pre TJ Slávia  

   Svidník. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chcem sa vrátiť k problematike bytového domu B6, 

 - bude vyvolané rokovanie s p. Čechom ohľadom vysvetlenia navýšenia sumy na kúpu technickej  

   vybavenosti? 

 - v tejto súvislosti predkladám návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku ruší uznesenie  

   mestského zastupiteľstva č. 25/2014 z 30. decembra 2014 v časti a) schvaľuje bod 16,  

 - dodnes nie sú skolaudované optické siete a nevieme, či sa bude robiť výber nájmu za vecné 

   bremeno,  

 - schválili sme viacero investícií, ale zatiaľ sa robí iba Ul. Duklianska, čo je veľmi dobré, aj keď 

   z ľudského hľadiska by sme na tieto práce mohli využívať domáce firmy, aby naši občania za prácou 

   nemuseli cestovať do iných miest.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem zrealizovať umelý trávnik pod detskými preliezačkami na pešej zóne,  

 - v súvislosti s technickým vybavením našich jedálni v materských školách odporúčam, aby sa strava  

   vyrábala na našich základných školách a výdaj stravy, aby bol v materskej škole, maximálne desiate 

   a olovranty by sa zabezpečovali v materskej škole,  

 - verím, že na budúcom zasadnutí MsZ premietnem a priblížim svoju predstavu využitia lokality po  

   zbúraných bytových domoch na Ul. Dr. Goldbergera,  

 - navrhujem zakomponovať do prác TS mesta opravu chodníka pri Autoumyvárke p. Majdáka 

   a prevádzky p. Gajdoša, ktorý je značne zničený. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - občania požadujú zrealizovať bezbariérový prístup na chodník k b.j. 838/14 na Ul. Karpatskej 

   od parkoviska pri bytovom dome B6,   
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 - občania z Ul. Dlhej a celého sídliska žiadajú upraviť svetelný uhol verejného osvetlenia tak, aby  

   neboli osvetľované ich pozemky pri rodinných domoch.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v akom štádiu je realizácia schválených investícií: parkovisko za bytovým domom P26, parkovisko za  

   SPŠ, chodník pred rodinnými domami na Ul. Stropkovskej? 

 - aká je situácia s úpravou druhej strany chodníka na Ul. Polyvkovej? 

 - doposiaľ mi zo strany TS mesta nebola daná informácia o cenotvorbe pre mesto a pre iné  

   organizácie,  

 - čo sa týka TS, je to príspevková organizácia a p. Miňo hovoril, že ak výnos podnikateľskej  

   činnosti bude vyšší ako príspevok mesta, tak je dôvod na zrušenie TS, ale týkalo by sa to až vtedy,  

   ak by sa to opakovalo niekoľko rokov, ale pravdou je aj to, že aj tie zvyšné peniaze sú peniaze mesta. 

  
 Reagovala: Marta Haninová, MsÚ Svidník 

 - na spevnenú plochu za bytovým domom P26 bol urobený výber dodávateľa, ktorým sú Inžinierske 

   stavby, a.s., Košice, 

 - dodávateľom na spevnenú plochu pri SPŠ je DACHCOM, s.r.o. Stropkov, 

 - dodávateľom na rekonštrukciu miestnych komunikácií pri SPŠ sú Inžinierske stavby, a.s. Košice, 

 - dodávateľom na opravu chodníka na Ul. Komenského je JUMI-STAV, s.r.o. Svidník, 

 - dodávateľom na záchyt dažďových vôd na Ul. Centrálnej je H.K.K. mont, s.r.o. Svidník, 

 - výber dodávateľa na rekonštrukciu chodníka na Ul. Stropkovskej bude na budúci týždeň, 

 - čo sa týka Ul. Pavlovičovej a Polyvkovej, teraz sa robí iba tá časť kadiaľ išli optické káble. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v terajšej dobe sa robí rekonštrukcia chodníka na Ul. Sov. hrdinov od kruhového objazdu smerom 

   k SPŠ s tým, že sa robí aj nová komunikácia, ktorú realizuje PSK, kompletne sa rekonštruuje Ul.  

   Duklianska pred blokmi L, M, N, pripravuje sa priestor na asfaltovanie pri ZŠ Karpatská a cesty pri 

   bytovom bloku B6, ostatné investície sa pripravujú, 

 - preveríme a podľa možností zrealizujeme bezbariérový prístup na chodník z parkoviska od bytového 

   domu B6, 

 - veľmi dobrý pocit mám z nového verejného osvetlenia v meste a aj zo strany občanov je veľmi dobrá 

   odozva,  

 - problém je len s tým, že niekto má stĺp na svojom pozemku, na ktorom v minulosti nebolo verejné  

   osvetlenie a teraz sa tam namontovalo, 

 - o spomínanom probléme nemám vedomosti, ale individuálne prípady vieme poriešiť,  

 - preveríme situáciu okolo problému pri Autoumyvárke,  

 - čo sa týka školských jedálni, môj subjektívny pocit je taký, že sú na nadštandardnej úrovni, 
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 - dôležité je rozprávať sa s kuchárkami čo požadujú, lebo najnovšie technológie sa im neveľmi 

   osvedčili,  

 - na začiatku volebného obdobia sme sa pohrávali s myšlienkou pre jednu centrálnu vývarovňu pre 

   všetky školy a školské zariadenia,  

 - otázka je, čo by to prinieslo a na druhej strane by sme veľmi ohrozili zamestnanosť v meste,  

 - čo sa týka bytového domu B6, uznesenie som nepodpísal, pretože by to narobilo veľa problémov,  

 - treba si uvedomiť, že je ťažko získať peniaze či z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR alebo zo  

   ŠFRB, tieto peniaze sú nespochybniteľné a pre mesto je veľmi dobré, že ich máme,  

 - p. Čecha na zasadnutie MsZ veľmi rád pozvem, ale dnešné rokovanie je neplánované, tak preto sme  

   ho nepozývali,  

 - treba zvážiť akú technológiu použijeme ako umelý trávnik pod preliezky,  

 - deklaroval som, že najprv sa urobia chodníky, kde boli optické siete a ak nám finančné možností 

   dovolia urobíme aj druhú stranu chodníka na Ul. Polyvkovej.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhov na uznesenie. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol doplňujúci návrh na uznesenie poslanca MVDr. Michala Zozuľáka. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 272/2016 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol doplňujúci návrh na uznesenie poslanca PhDr. Jána Vooka. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 273/2016 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

4.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 14.05 hod. ukončil. 
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 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

  

  

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

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

  

Mgr. Nadežda Fedorková, v.r.  Cyril Dudáš, v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslankyňa MsZ  poslanec MsZ 

 


