
Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 30. decembra 2015   

vo veľkej zasadačke Okresného úradu 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  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Rokovania mestskej rady – informácia a závery  

3.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

4.   Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 
 

5.   Návrh zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2015,  
 

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013  
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  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom  

  na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien  

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 7/2015  

  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

  v školách v meste Svidník  

8.  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 – 2018  
 

   a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu 
 

  mesta Svidník na roky 2016-2018  

9.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2015,  

  ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník  

  a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009  

  v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014,   

  č. 6/2014 a č. 7/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník  

11.  Návrh na obstaranie Zmeny a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Svidník 
 

12.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

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

13.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti  

14.  Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: 
 

  Svidník – MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie  

15.  Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: 
 

  Svidník – MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie  

16.  Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov Domu kultúry  

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

17.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží 
 

18.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku  

19.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

20.   Návrh na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

21.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016  
 

22.   Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2016  
 

23.   Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník  
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24.  Interpelácie poslancov  

25.  Rôzne  

26.  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. 

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predložil návrh programu rokovania (viď pozvánka). 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhujem zlúčiť body č. 8 a 9 s tým, aby prvý v rozprave pri bode č. 8 vystúpil hlavný  

    kontrolór, 

  - v programe rokovania som nenašiel, aby na dnešnom rokovaní bola podaná 

    informácia o služobných cestách, 

  - dúfam, že v bode rôzne dostaneme stanovisko mesta k problému Svitel, s.r.o., ktorý  

    využíva podľa mňa protiprávne mestský káblový systém. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimík Kaliňák, PhDr. František Pochanič a PhDr. Ján Vook. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    Ing. Vladimír Žak a Martin Ždiňak. 
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 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie č. 1 – voľba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

  Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Mgr. Vladimír Kaliňák, PhDr. František 

  Pochanič a PhDr. Ján Vook. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia. 

   
  PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

  - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 1: 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 157/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - za akú sumu sa predali inžinierske siete na IBV nad SPP 2. etapa a ako sa použili, alebo plánujú  

   použiť tieto finančné prostriedky? 
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - inžinierske siete na IBV nad SPP 2. etapa sa predali za cca 135 tis. EUR, 

 - tieto finančné prostriedky boli použité na krytie kapitálových výdavkov z roku 2015 aj z roku 

   2014. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - chcem podotknúť, že zasa sme išli do rizika, pretože sme urobili výdavok, ktorý nebol krytý 

   v rozpočte. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 158/2015 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 na svojom 11. zasadnutí dňa 27. novembra 2015 odporučila prerokovať  

   a schváliť predložené materiály. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 159/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4.   Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 
 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Prítomný: Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  Cyril Dudáš, predseda komisie výstavby, dopravy, ŽP a RR MsZ  

  - komisia po prerokovaní odporúča predložený návrh schváliť.   

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK 

  - tento strategický dokument pomôže mestu Svidník čo najefektívnejšie využívať fondy  

   Európskej únie, ktoré sú pripravené na čerpanie, 

  - tento dokument nie je nemenný, takže aj v budúcnosti, nakoľko mesto Svidník je členom  

    Agentúry regionálneho rozvoja PS,K budeme nápomocní k  tomu, aby tento dokument 

    stále odrážal reality mesta Svidník a budeme napomáhať k ďalšiemu rozvoju mesta.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - Agentúre regionálneho rozvoja PSK chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu,  

 - myslím si, že mesto Svidník urobilo veľmi dobrý krok tým, že vstúpilo do Agentúry 

    regionálneho rozvoja PSK,   

  - tento vstup nám dáva veľkú šancu, aby sme sa spolu uchádzali o finančné zdroje   

   z Európskej únie a prispeli k rozvoju nášho mesta,  

  - chcem sa takisto poďakovať aj spracovateľom, ktorí sa podieľali na spracovaní tohto  

    dôležitého materiálu, ale v neposlednom rade občanom mesta Svidník, ktorí sa zapojili 

     a vyplnili dotazník, ktorý sme robili pri spracovaní tohto dokumentu.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 160/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

5.   Návrh zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  

  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 tento návrh schváliť s výhradami vo viacerých programoch  

   a podprogramoch, a to: spoločenské akcie, vzdelávanie zamestnancov, navýšenie nákladov 

    na nakladanie s odpadmi, prevádzka kultúrnych zariadení a správa obce.   

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  - zdôvodnil úpravu položiek, ku ktorým mala výhrady komisia finančná a správy majetku MsZ.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - nesúhlasím s navýšením pri položke vzdelávanie zamestnancov o ďalších 1000 EUR, keď  

   sme povedali, že toľko sme schválili na začiatku roka a vidíme, ako sa to vyvinulo teraz 

   a aby som na svoju konkrétnu otázku dostal odpoveď, že dobre, ďalej, to mi príde zvláštne, 

  - nakladanie s odpadmi nemôžme argumentovať tým, že sa zmenili zákony a keď niekto  

    schválil v marci navýšenie za uskladnenie odpadu, prečo sa to poslanci dozvedia a riešia  

   v decembri, to mi príde maximálne nezodpovedné,  

  - takisto prevádzka kultúrnych zariadení, máme zrekonštruovaný a zateplený kultúrny dom   

   a navyšujeme túto položku,  

 - odporúčam zaviazať mestský úrad, aby z rezervného fondu uhradil spoluúčasť - splátku 

    úveru na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry,   

 - ku položke správa obce – stravovanie zamestnancov, uvedomujeme si to číslo stravných  

    lístkov a riešime to zasa 30. decembra?   

 - predkladám pozmeňujúci návrh uznesenia tohto znenia: v bode a) schvaľuje nenavýšiť 

    výdavky v bodoch programu:   

   2.2 Spoločenské akcie (4 tis. EUR), 

    3.4 Vzdelávanie zamestnancov (1 tis. EUR),  

   6.1 Nakladanie s odpadmi (20 tis. EUR), 

    9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení (10 tis. EUR),  

    ostatné návrhy zmeny rozpočtu ostávajú bez zmeny,  

   navrhujeme zmenu rozpočtu vo výdajovej časti z plánu 11 638,42 tis. EUR na 9 751,32 tis.  
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    EUR,   

   v bode b) schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku (spoluúčasť) úveru na výške 

   60,23 tis. EUR na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry a zvyšok na krytie kapitálových  

    výdavkov rozpočtu mesta.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

  - mám výhrady k navýšeniu položky za uloženie odpadu,   

 - pripravila som si množstvo materiálov, ktorými som chcela pochopiť, prečo ideme 

    navýšiť sumu o 20 tis. EUR, čo vôbec nie je nemalá čiastka,  

 - najprv sa mi zdali jednoduché riešenia ako ušetriť nejaké finančné prostriedky, až kým som 

    sa nedostala k správe firmy Ekoservis, s.r.o., pretože som nemala správne čísla,   

  - chcem zdôrazniť, že cenu odpadu ideme zvyšovať preto, lebo sa zvýšila cena za uloženie   

   odpadu, 

 - keď som si porovnávala zverejnené údaje zo správy technických služieb, firmy Ekoservis,  

    s.r.o. a záverečný účet mesta, tak som zistila, že tieto čísla sú rozdielne,   

 - ďalším argumentom je, že prečo to riešime až teraz, keď od jari vieme, že sa zvýšila cena 

    sa uskladnenie odpadu?  

 - ďalšia vec, ktorá ma zarazila je, že správu za Ekoservis, s.r.o. predkladá konateľ jedného 

    zo spoločníkov,  

 - nedopracovala som sa k spoločenskej zmluve, pretože nikde nie je zverejnená, 

  - neviem pochopiť, aký benefit má mesto Svidník z tejto spoločenskej zmluvy,   

 - zdá sa mi toľko veľa otáznikov pri tejto téme, budem hlasovať proti navýšeniu tejto položky.  

  
  Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

 - my sme prepravca odpadu, kde každé jedno vozidlo, ktoré príde na skládku, je odvážené, 

   takže nechápem, prečo údaje medzi nami a firmou Ekoservis, s.r.o. sú rozdielne, môžem 

    to preveriť,  

  - rozdiel medzi nami a mestom je tým, že naše údaje sú nielen za mesto, ale aj za obce.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - vo verejnosti sa veľa diskutuje, že cena nafty raz je vyššia a inokedy nižšia, ako sa TS  

    s tým vysporiadavajú, kde sú tie finančné prostriedky? 

  - aké sú ďalšie alternatívy, aby sme nevozili na skládku do Šemetkoviec?   

  
  Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

 - finančné prostriedky ostávajú u nás na prevádzku, nemôžme predsa meniť cenu za odpad každý  

    mesiac podľa výšky ceny za naftu,  
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 - najvýhodnejšie by bolo vyvážať na skládku do Stropkova,  

  - ďalšie alternatívy do Hertníka a Holčíkoviec sú diskutabilné, pretože by boli náročné na  

   prepravu.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

 - v novom roku plánujeme zvolať stretnutie s firmou Ekoservis, s,.r,o,, kde by sme riešili  

    možnosť, aby celá skládka prešla pod správu mesta s tým, že by sme zamedzili vozeniu   

   odpadu z iných okresov, 

 - porozmýšľajme o tejto možnosti. 

  
  Reagovala: Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - pri vyjednávaní treba počítať s tým, že firma Ekoservis, s.r.o. má pohľadávky voči obci 

    Šemetkovce vo výške 200 tis. EUR.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - stále mi tu chýba komplexné riešenie,  

 - vozením do Stropkova by sa ešte viac prehĺbila firme Ekoservis, s.r.o. strata a my ako  

    spoločníci budeme musieť každý rok doplatiť vyššiu sumu v rámci spoločnosti,  

 - pokiaľ chceme predĺžiť životnosť skládky, poďme cestou hnedého priemyselného parku, 

    kde by sa ten odpad triedil detailne a len ten základný odpad by išiel na skládku.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím Ing. Vlčinova, ako je to s platbami pre obec Šemetkovce. 

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - obci Šemetkovce je povinné platiť 4,98 EUR za každý tón uloženého odpadu, 

  - keďže zo začiatku sa tento poplatok neplatil, preto ma obec Šemetkovce pohľadávku  

   voči firme Ekoservis, s.r.o., 

 
- keby sme my prevzali skládku, pochybujem o tom, aby sme prevzali spoločnosť Ekoservis, 

s.r.o., 

    tým pádom by sa ani ich záväzky neprevzali,  

  - rozdiel vo výkazoch firmy Ekoservis, s.r.o. a TS je z dôvodu, že TS uvádzajú iba údaje  

   za mesto Svidník, 

  - čo sa týka poplatku vo výške 20 tis. EUR, je potrebné si uvedomiť, že zmluva je platná,   

   takže tento poplatok sa musí uhradiť, 

  - spoločenská zmluva nie je uverejnená z dôvodu, že bola uzatvorená ešte za bývalého   

   primátora, kedy nebolo povinné zverejňovať zmluvy. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - je dôležité, že za posledných 5 rokov sme pre občanov nezvýšili cenu za vývoz odpadu  

   a nezvýšime ju ani na budúci rok, 

  - máme veľmi dobré odpadové hospodárstvo a sme jedno z mála miest, ktoré zabezpečuje  

    vývoz veľkoplošných kontajnerov,  

 - to, čo spomínal p. Dudáš, v meste Svidník máme zberný dvor, ktorý robí separáciu odpadu  

    a takisto už máme vybudovanú kompostáreň,  

 - spolupráca s firmou Ekoservis, s.r.o. je štandardná, za štyri roky sme udržali cenu 36 EUR 

    za tónu uloženého odpadu s tým, že táto cena už bola neudržateľná a došlo k navýšeniu na   

   40 EUR za tónu, 

  - na valnom zhromaždení e to funguje tak, že každý spoločník má jeden hlas, sú traja spoločníci   

   a keby aj mesto Svidník nehlasovalo a dvaja zahlasujú, tá cena sa navýši,  

 - na poslednom valnom zhromaždení mesto Svidník zastupoval Ing. Čepan, ktorý, myslím si, že  

    nehlasoval a bola navýšená cena na takmer 62 EUR za tónu uloženého odpadu,   

 - s touto cenou nebudem súhlasiť a ani sa pod to nepodpíšem, 

  - mesto Svidník nepodpisuje zmluvu s firmou Ekoservis, s.r.o., ale TS mesta, ktorým som   

   zakázal podpísať takúto zmluvu, takže momentálne neexistuje žiadna zmluva, 

  - čo sa týka návrhu, ktorý predložil zástupca primátora, možno na prvý pohľad veľmi dobrý,  

   finančne to budú veľmi ťažké rokovania a z dlhodobého hľadiska treba si prepočítať, aký to  

    prinesie ekonomický efekt,  

 - skládka v Stropkove má obmedzenú životnosť a všetky ostatné skládky nám to budú 

    predražovať.  

  
 Reagovala: Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

  - povedať, že za posledných 5 rokov sme nezvýšili cenu odpadu je trochu mylné tvrdenie,  

 - tejto téme by sme mali venovať trochu viac času. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - k tejto téme som ochotný zvolať jedno mimoriadne zastupiteľstvo.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Olejára. 

  
 Hlasovanie č. 6 – návrh uznesenia k pozmeňujúcemu  návrhu poslanca Mgr. Olejára: 
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 Prítomní: 15, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 161/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2015,  
 

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013  

  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom  

  na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 - komisia po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť. 

  
  Z rokovacej miestnosti o 10.25 hod. odišiel poslanec Cyril Dudáš.   

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 162/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 7/2015  

  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

  v školách v meste Svidník  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 7: 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 163/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 10.37 hod. – 10.50 hod.   

  
  Do rokovacej miestnosti o 10.50 hod. prišiel poslanec Cyril Dudáš.  

 

8.  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018 
 

   a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu 
 

  mesta Svidník na roky 2016-2018  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 - predložil stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu  

   mesta Svidník na roky 2016-2018 

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - predložil návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2016-2018. 

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

 - komisii na rokovanie bol predložený návrh nie v takej podobe ako je teraz, 

  - komisia odporúčala doplniť materiál o zdôvodnenia a aby sa doplnil podrobný rozpočet  

   TS mesta, 

  - terajší návrh je doplnený o zdôvodnenia okrem dvoch položiek, a to organizovanie kultúrnych  

   podujatí a zvýšené náklady na spoločenské akcie, 

  - chcem sa opýtať na náklady na mzdy v administratíve, keď bol rozpočet na rok 2015, tak  

   chod mesta zabezpečovalo 55 zamestnancov a v tomto návrhu je uvedené, že chod mesta 

    zabezpečí 44 zamestnancov, z toho vyplýva, že stav zamestnancov sa zníži o 11, ale nevidím  

    nikde, aby sa to prejavilo v nákladoch na správu obce, práve naopak náklady na správu obce  

   sa zvyšujú, 
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  - tento rozpočet je prebytkový, ale na druhej strane je to plánovaný s najnižším prebytkom  

   za posledné roky aj napriek tomu, že sa príjem z podielových daní výrazne zvýšil.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - v tomto rozpočte mi chýba akékoľvek vymedzenie si priorít,  

  - podielové dane sa zvyšujú, takže na príjmovej strane by nemal byť problém, aj napriek  

   tomu je prebytok rozpočtu nízky, 

  - hlavný kontrolór konštatoval, že ak nepredáme majetok budeme musieť brať úver, ak budeme  

   chcieť robiť nejaké kapitálové výdavky,  

  - navrhujem, ak naozaj mesto má nejaký prebytočný majetok, ktorý chce predať, urobiť súpis  

   prebytočného majetku, aby potencionálny záujemca o kúpu mal nejaký podklad, 

 - navrhujem čím viacej robiť transakcií cez elektronicky kontraktačný systém, najaktívnejšia 

    v tomto smere je ZŠ Ul. Komenského.   

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - je to bežný rozpočet, ktorý vykrýva bežné príjmy na úlohy určené zákonom, ktoré  mesto má,  

 - čo sa týka priorít, sú to priority poslancov a vedenia mesta, chceme realizovať výstavbu  

    bytov nižšieho štandardu, pripravujeme rekonštrukciu materských škôl, končíme   

   rekonštrukciu verejného osvetlenia, pripravujeme odkanalizovanie zrážkových vôd 

  - participatívny rozpočet som si pozrel v mestách, kde to už funguje, je to dobrá myšlienka,  

   iba treba nájsť spôsob ako to realizovať na základe požiadaviek občanov mesta Svidník.  

  
 Reagovala: Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - teší ma tento postoj k participatívnemu rozpočtu.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

 - za významné pozitívum považujem konzultatívne stretnutia k príprave rozpočtu,  

 - za pozitívne nemôžem považovať to, že počas stretnutia padlo množstvo otázok, pripomienok  

    a návrhov a napriek tomu dnes máme pôvodný návrh bez zapracovania našich pripomienok,  

 - rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, ale za pozitívum oproti predchádzajúcim rokom 

    je očistenie od príjmov z nereálneho odpredaja hnuteľného majetku,   

 - rozpočet je nastavený na každodennú spotrebu a údržbu bez výraznejšej vyhliadky na rozvoj 

    alebo investícií z vlastných zdrojov,  

 - rozpočtový rok 2016 nám prinesie riziká, že v prípade výpadku podielových daní, alebo 

    inej mimoriadnej situácie nebudeme mať na mzdy svojich zamestnancov alebo na plnenie  

   záväzkov voči finančným inštitúciám a dodávateľom, ale nezabúdajme aj na živý právny  
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    spor ohľadom zberného dvora,  

  - v roku 2016 sa budeme musieť celkom alebo čiastočne vysporiadať so záväzkami z roku 2015,   

   chcem veriť tomu, že mesto už nemá staršie záväzky, úvery do toho nerátam,  

  - máme vysokú kôpku neuhradených faktúr po lehote splatnosti vo výške cca 120 tis. EUR,  

 - máme aj faktúry okolo 100 tis. EUR, ktoré ešte nie sú po lehote splatnosti, ale tiež sa preniesli 

   do nového roka, ako aj faktúry za energie a telekomunikačné služby za mesiac december,  

   ktoré prirodzene prechádzajú do ďalšieho mesiaca, 

  - ďalšia položka skrytých dlhov sú decembrové mzdy a odvody zamestnancov originálnych  

   kompetencií, 

  - zamestnanci prenesených kompetencií majú decembrové mzdové prostriedky v depozite,   

 - je na nás akým spôsobom sa s týmito záväzkami vysporiadame, 

  - som presvedčený, že vnútorné rezervy treba hľadať v každej oblasti, predovšetkým sa žiada  

   zmeniť filozofiu prístupu k rozpočtu od bežnej každodennej spotreby, šetreniu a tvorbe reálnych 

    predpokladov k rozvoju mesta a začať musíme od poslancov, primátora a zamestnancov  

   mestského úradu.  

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - navýšenie položky na mzdy je z dôvodu, že v zmysle zákona od 1. januára 2016 platy  

   štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správy sa navyšujú o 4 % a taktiež je 

    naplánovaná čiastka na odmeny pre zamestnancov z dôvodu, že tohto roku neboli   

   zamestnancom vyplatené odmeny, 

  - čo sa týka kultúrnych akcií, jedná sa o navýšenie z dôvodu koncertu pri príležitosti osláv  

   oslobodenia Svidníka vo výške 2 tis. EUR pre p. Kucera,  

  - je pravdou, že je výrazne navýšenie podielových daní, ale 50 % z toho ide na školstvo  

   a treba si uvedomiť, že aj náklady nám stúpajú, pretože išli hore mzdy,  

  - súpis prebytočného majetku môžeme uverejniť aj na internetovej stránke mesta, pretože ho  

    robíme každý rok v rámci inventarizácie majetku mesta,  

 - mzdy v rámci prenesených kompetencií mohli by sme dať do depozitu, ale my to realizujeme v  

   januári ako výdavok,  

  - mesto má k dnešnému dňu celkovo neuhradené faktúry vo výške okolo 180 tis. EUR.  

  
  PhDr. Ján Vook, poslanec  

  - primátor mesta prekročil reprezentačný fond v roku 2015 o 4 tis. EUR s vedomím, že  

   my poslanci budeme musieť jeho výlety, či rôzne posedenia dofinancovať následnou úpravou 

    rozpočtu na rok 2015 a zdá sa mi, že pôvodne schválená suma 6600 EUR je nemalá čiastka,  

   a dnes je navrhované na roky 2016, 2017 a 2018 po 10600 EUR a v rámci mestského úradu 

   klesol s poradami so zamestnancami z počtu 12 na 5, 
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  - na spoločenské akcie je plánovaných 8 tis. EUR a dnes sme na hranici 14 tis. EUR a na rok  

   2016 máme schváliť až 15 tis. EUR, na rok 2017 26 tis. EUR a na rok 2018 25 tis. EUR,  

    prečo taký nepomer, prečo tak rapídne stúpa suma a hlavne čo patrí do tejto položky?  

  - položka právne služby, už v minulosti som mal výhrady a dnes mesto chce navýšiť právne  

   služby o 4 tis. EUR a najviac ma zaujala štatistika počtu vyhraných súdnych sporov, nebolo 

    by efektívnejšie prehodnotiť právne služby súčasného právnika, ktorý zastupuje mesto?   

 - bolo by veľmi dobré, aby sa vytvorila nejaká komisia na správu a údržbu pozemných  

    komunikácií a nastavil sa harmonogram opravy jednotlivých ulíc, ktoré to najviac potrebujú,   

   ale aj sa zrealizujú, nie tak ako chodník na Jedľovku, 

  - ku školstvu sa nebudem vyjadrovať, ak sú spokojní samotní riaditelia,   

 - na organizovanie kultúrnych podujatí je navýšenie o 4300 EUR a už v minulosti som sa  

   dožadoval o aké konkrétne akcie sa jedná a jednotlivé rozpočty a to isté pri programe šport 

    je potrebné vypracovať, o ktoré akcie sa jedná a ich rozpočty.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - reprezentačné treba rozčleniť, rozdeliť, lebo s tým je najväčší problém, čo sa z reprezentačného 

    platí, aké akcie sa platia a na čo sa reprezentačné používa, z reprezentačného sa platia akcie,  

   ktoré organizuje mesto Svidník, či už recepcia pri oslobodení mesta Svidník, či sú to návštevy 

    pri Dňoch Svidníka, či sú to návštevy, ktoré prichádzajú na festivaly, či to bola Zoe   

   Klusáková-Svobodová a ďalšie návštevy a akcie, je to fond, ktorý slúži na reprezentáciu mesta,  

   ak máme s tým problém, treba povedať a nebudú žiadne akcie, návštevy, hostia, vieme sa s tým  

   vysporiadať, ale vyvolávať tu dojem, že primátor sa hostí, je to neférové, nečestné a nepravdivé,  

  - čo sa týka mojej práce, musia to posúdiť ľudia, ale robím maximum, čo sa dá a robím to rád,  

 - čo sa týka právnych služieb, s právnikom som maximálne spokojný a práca právnika nie je 

    len o súdnych sporoch, ale je to aj o práci na mestskom úrade.  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  - čo sa týka položky spoločenské akcie, vieme, že počas roka robíme množstvo kultúrnych akcií  

   a všetko sa odvíja od ponúknutej sumy, sú to vysoké finančné nároky, ale snažíme sa  

   dodržať sumu, ktorú máme schválenú na Dní Svidníka a do tých 10 tis. EUR sa stále zmestíme,  

  - tohto roku bola ponuka, aby sa počas osláv oslobodenia Svidník uskutočnil koncert Igora  

   Kucera, 

 - počas roka sa koná aj množstvo športových akcií, na ktoré zabezpečujeme či už poháre, alebo   

   inou spoluúčasťou mesta Svidník, na DBM máme 3 tis. EUR. 

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - čo sa týka právnych služieb, nejedná sa o navýšenie odmeny pre právnika, ktorý zastupuje  
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   mesto, ale ide o navýšenie o 4 tis. EUR a vytvorenie rezervy z dôvodu, že máme súdny spor 

   ohľadom zberného dvora,  

 - čiastka na položke pozemné komunikácie nie je vysoká, pretože na zrážkovú vodu je   

    plánovaná suma 140 tis. EUR.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - predkladatelia materiálu by si mali dať záležať, aby minimálne po formálnej stránke tento   

    návrh bol v poriadku, 

  - upriamim pozornosť na rozdielne sumy: str. 7 a str. 40 - projekt dobrovoľnícka činnosť  

   a projekt šanca na zamestnanie, je to na strane príjmov, ale neviem prečo to nie je ako 

   súčet na strane výdajov, str. 8  a tabuľka č. 1 – kapitálové príjmy očakávaná skutočnosť, 

   str. 9 a tabuľka č. 2 – prevod prostriedkov z peňažných fondov, str. 15 máme číslované 

    programy a podprogramy a keď si porovnáme str. 17 a 24 v textovej časti tak to nesedí,  

 - kapitálové príjmy a materiál, ktorý predložil hlavný kontrolór na jednej strane mesto   

    zreálnilo, že ťažko predať majetok, ale ten zvyšok kapitálových príjmoch sa skladá  

   len z príspevkov z Ministerstva dopravy SR,  

  - pri finančných operáciách mám výhrady k širšiemu vysvetleniu, kde je minimálne na troch   

   riadkoch popísaný zostatok z predchádzajúcich rokoch vo výške 1600 EUR namiesto 

   toho, aby sme vysvetľovali ďaleko väčšie položky, a keď si pozrieme tabuľku na str. 9 zostatky 

   z predchádzajúcich rokoch, tak v roku 2013 bol zostatok 150 tis. EUR, v roku 2014 150 tis.  

   EUR a očakávaná skutočnosť v roku 2015 je 7400 EUR a do roku 2016 prechádza 1600 EUR, 

  - chcem upriamiť pozornosť, že mesto počíta aj s prijatím úveru ako spoluúčasť pri odkúpení   

    bytového domu B6, kde vidím dosť veľký problém,  

  - podielové dane sú za posledné roky veľmi optimistické, čo sa týkajú narastu a nie je pravdou,  

   že to bol nárast v školstve, pretože v roku 2013 a 2016 ide do školstva rovnaká suma,  

 - v septembri na mestskom zastupiteľstve som poukázal na problém vybudovania parkoviska 

    pri bytových domoch za školou, ktorej som riaditeľom, vyvinul som všetko úsilie na jeho   

   realizáciu, ale s veľkým sklamaním som zistil, že v návrhu rozpočtu je na rekonštrukciu, obnovu  

   ciest a chodníkov nula, ako sa potom chceme pozrieť občanom do očí?  

 - na jednej strane je nárast daňových príjmov a my nie sme schopní urobiť jedno dôstojné 

   parkovisko? 

  - oslovili ma občania z bytového spoločenstva 3G oproti mojej škole, kde vo dvore tohto  

   bytového domu je parkovisko, ktoré je v dezolátnom stave a už od roku 2012 s touto 

    požiadavkou sa obrátili na mestský úrad, avšak bezvýsledne,   

 - v správe hlavného kontrolóra na str. 12 sa uvádza, že mesto bez štátnej pomoci, dotácie 
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    nemôže realizovať kapitálové výdavky,  

 - upriamim pozornosť na sumu neuhradených faktúr vo výške 180 tis. EUR a jeden neúspešný 

   súdny spor a v správe hlavného kontrolóra sa píše, že sa to nemôže uhradiť z kapitálových 

    príjmoch, ale musí sa to zaplatiť z bežného rozpočtu,  

 - nesúhlasím s tvrdením, že bežné príjmy slúžia len na chod úradu, ktorý pre občanov neurobí 

    nič,  

 - predložím návrh, ktorý nie je len mojím, ale nášho poslaneckého klubu, väčšiny poslancov 

    tohto znenia:  

 

1.1 Výkon funkcie primátora znížiť o 5,6 tis. EUR, 

2.1 Propagačný materiál, reklama znížiť o 10 tis. EUR, 

2.2 Spoločenské akcie znížiť o 10 tis. EUR, 

3.1 Právne služby mesta znížiť o 7,4 tis. EUR, 

3.2 Správa hnuteľného majetku znížiť o 5 tis. EUR, 

3.3 Správa nehnuteľného majetku znížiť o 15 tis. EUR, 

3.4 Vzdelávanie zamestnancov znížiť o 6 tis. EUR, 

3.6 Autodoprava znížiť o 3,08 tis. EUR, 

6.1 Nakladanie s odpadmi znížiť o 20,9 tis. EUR, 

7.4 Verejné osvetlenie znížiť o 45 tis. EUR, 

9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení znížiť o 39 tis. EUR, 

9.2 Organizácia kultúrnych podujatí znížiť o 16,5 tis. EUR, 

9.3 Športové podujatia znížiť o 5 tis. EUR, 

10.1 Verejná zeleň znížiť o 10 tis. EUR, 

10.2 Príspevok pre TS znížiť o 100 tis. EUR, 

13.1 Správa obce znížiť o 172,18 tis. EUR, 

 

O sumu 470,66 tis. EUR znížiť bežné výdavky na sumu 6 728,91 tis. EUR, upraviť výdavky 

spolu na 11 625,03 tis. EUR a hospodársky výsledok (celkom) na 531,04 tis. EUR. 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

  - rozpočet je subjektívny pohľad každého z nás,  

 - som za to, aby sa šetrilo,  

 - stotožňujem sa aj s niektorými položkami v pozmeňujúcom návrhu, ale chcem apelovať na tú 

    časť, čo si ty pán poslanec povedal, že vytýkame primátorovi, že s nami nespolupracuje,  

   nekomunikuje a ty si nám pred týmto bodom dal tento pozmeňujúci návrh, považujem 

   tento postup za neseriózny, neférový a za mocenský boj.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - ja som otvoreným človekom a kedykoľvek som pripravený na spoluprácu,  

 - tohto roku sme mali 13 mestských zastupiteľstiev, 13 mestských rád, pred schvaľovaním 

   rozpočtu sme mali asi 4 sedenia,  
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  - celé napätie a nedôvera je v tom, že časť poslancov žiada, aby primátor robil personálne   

   zmeny, ale ja stále tvrdím, že je to v kompetencii primátora mesta a nie poslancov mestského 

   zastupiteľstva a v ničom inom nie je problém, 

  - neviem teraz posúdiť tie čísla v pozmeňujúcom návrhu,   

 - veľa vecí sa urobilo v prospech občanov mesta,  

 - mesto Svidník je jedno nádherné mesto,  

  - je na všeobecnej zhode poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré priority a aké cesty sa budú  

   realizovať, 

 - seriózne by bolo hovoriť aj o výdavkov a nielen o príjmoch. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  - dobrovoľnícka činnosť je preto rozpísaná v dvoch údajoch, lebo sa to týka aj školstva,   

 - finančné operácie sú preto naplánované iba vo výške 1600 EUR, lebo nikdy nevieme koľko 

   dostaneme zo štátu finančných prostriedkov, napr. minulý týždeň prišlo 35 tis. EUR na 

    základnú školu, sú to viac menej štátne peniaze,  

 - pokiaľ by sme prehrali súdny spor ohľadne zberného dvora, čo nepredkladám, tak vždy sa 

    dá dohodnúť splátkový kalendár,  

 - pripúšťam, že mohlo dôjsť k preklepom a číselným nezrovnalostiam.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

  - za slovom personálne zmeny si každý môže vysvetliť hocičo,  

 - zopakujem to, čo som povedal v apríli na zasadnutí mestského zastupiteľstva: 

   za personálnymi zmenami netreba hľadať žiadne výmeny, žiadne prepúšťanie, my sme 

    chceli len to, aby vedúci potvrdili, že sú najlepší z najlepších a chceli sme výberové konania.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 8: 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k stanovisku hlavného kontrolóra mesta: 

 Prítomní: 15, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 165/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 8. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Mgr. Olejára: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 164/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Obedňajšia prestávka: od 12.30 hod. do 13.15 hod. 

  

9.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rokovacej miestnosti nebol prítomný poslanec PhDr. Frantešek Pochanič. 

  
 K schváleniu zámeru na dlhodobý prenájom prevádzkovej budovy skládky komunálneho 

 odpadu v katastrálnom území Hrabovčík v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na dlhodobý prenájom prevádzkovej 

 budovy skládky komunálneho odpadu v katastrálnom území Hrabočík: 

 Prítomní: 14, za: 11, proti: 3, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 166/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 202/630 pre GAMA PLUS, s.r.o. Svidník 

 v rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - žiadam vyhlásiť 10 min. prestávku.  

  
 Prestávka: od 13.25 hod. – 13.35 hod. 
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  Do rokovacej miestnosti o 13.35 hod. prišiel poslanec PhDr. František Pochanič.   

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

  - na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri prerokovávaní tejto problematiky  

   ma zaujal príspevok občana Ing. Džupina, ktorý poukázal na hluk vychádzajúci z prevádzky 

   autoumyvárne,  

 - zaregistroval som aj vyjadrenie p. Majdáka, že výmenou technológie táto prevádzka bude 

    fungovať tichšie,  

 - pýtam sa, prečo p. Majdák neurobil to už teraz? 

  - najlepším riešením by bolo premiestniť prevádzku do takej lokality, kde by nerušila občanov,  

 - podľa výsledkov ankety, ktorú zorganizoval Ing. Džupin, zo 40 opýtaných 37 občanov, ktorí 

    bývajú v blízkosti tejto autoumyvárne sa vyjadrili, že im táto prevádzka zhoršuje kvalitu  

    svojho bývania. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 202/630 

 pre GAMA PLUS, s.r.o. Svidník: 

 Prítomní: 15, za: 10, proti: 4, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 167/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 8/2 pre Tomáša Goriščáka, Svidník v rozprave 

 nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 8/2 

 pre Tomáša Goriščáka, Svidník: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 168/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku KN C 1230/12 pre Štefana Kocura, Svidník v roprave 

 nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku KN C 1230/12 pre 

 Štefana Kocura, Svidník: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 169/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu uzatvorenia zmluvy o spolupráci a kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou 

 so spoločnosťami Kaufland Slovenská republika, v.o.s. a Prešovské zdravotníctvo, a.s. 

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k schváleniu uzatvorenia zmluvy o spolupráci a kúpnej 

 zmluvy s odkladacou podmienkou so spoločnosťami Kaulfand Slovenská republika, v.o.s. 

 a Prešovské zdravotníctvo, a.s.: 

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

 Návrh nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj pozemkov parcela KN C 32/2 a KN C 30/4 pre PSK Prešov 

 v rozprave nevystúpil nikto. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj pozemkov parcela 

 KN C 32/2 a KN C 30/4 pre PSK Prešov: 

 Prítomní: 15, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 170/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 13.50 hod. svoju neúčasť ospravedlnil poslanec  

 MUDr. Peter Breznoščák. 

  
 K zrušeniu uznesenia MsZ vo Svidníku č. 120/2015 z 25. septembra 2015 v rozprave nevystúpil 

 nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia MsZ vo Svidníku č. 120/2015 

 z 25. septembra 2015: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 171/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 1180/478 pre Slavomíra Tkáča, Svidník 

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 1180/478 

 pre Slavomíra Tkáča, Svidník: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 172/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela KN C 

 383/38 v rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

  - už teraz sa ozývajú vlastníci garáží, že majú zabránený prístup k svojmu majetku,  

 - ako budú mať zabezpečený prístup k svojmu majetku v prípade odpredaja tohto pozemku? 

  
  Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora  

 - vlastníci garáží majú a budú mať zabezpečený prístup k svojmu majetku.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 na odpredaj pozemku parcela KN C 383/38: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 173/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2015,  

  ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník  

  a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009  

  v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014,   

  č. 6/2014 a č. 7/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník  

  Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti o 14.00 hod. odišli poslanci Mgr. Pavel Olejár a Ján Hirčko. 
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 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 10. 

  
 Hlasovanie č. 20 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 174/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

11.  Návrh na obstaranie Zmeny a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti o 14.05 hod. prišiel poslanec Mgr. Pavel Olejár.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 11. 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 175/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

12.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

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

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 
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  Ing. Vladimír Žak, poslanec  

 - som za to, aby mesto riešilo nedostatok bytov nižšieho štandardu a vysťahovanie Rómov 

    z ubytovne mesta,   

 - mám výhrady k tomu, akým spôsobom mesto zabezpečuje tieto nájomné byty, akým spôsobom 

   sa ide financovať kúpa týchto bytových domov  a o to mám väčšie výhrady, keď dnešný  

   návrh kúpy nájomných domov vyvracia slová či už poslanca Olejára alebo primátora o tom, 

    že mesto to nebude stáť ani euro,   

 - zaujíma ma stanovisko Olejára, či stále si myslí, že takýto spôsob financovania kúpy týchto 

    nájomných domov nebude mesto stáť ani jedno euro, keď z predloženého návrhu vidieť,  

   že mesto z vlastných zdrojov zaplatí spoluúčasť vo výške 167 tis. EUR a navyše mesto musí  

    vyčleniť v rozpočte peniaze vo výške 462 800 EUR na splátky úverov zo ŠFRB,  

 - budem hlasovať proti tomuto návrhu.  

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - treba apelovať s pravdivými číslami,  

  - úver sa bude splácať z nájomného.  

  
 Do rokovacej miestnosti o 14.10 hod. prišiel poslanec Ján Hirčko.  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - stále si myslím, že mesto nezaplatí ani jedno euro, pretože to, čo bude mesto platiť je  

   občianska vybavenosť a model je nastavený tak, že ministerstvo dáva určitú časť 

    a podmienkou pri určitej časti je spoluúčasť mesta,   

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - prehral som tento boj, ale garantujem vám, že budúcnosť ukáže, že to nebolo správne riešenie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 12: 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 3, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 176/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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13.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 13: 

  
 Hlasovanie č. 23 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 3, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 177/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

14.  Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: 
 

  Svidník – MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 14: 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 178/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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15.  Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: 
 

  Svidník – MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 15. 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 179/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

16.  Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov Domu kultúry  

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 16. 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 180/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 14.20 hod. svoju neúčasť ospravedlnil poslanec Cyril Dudáš. 

 Z rokovacej miestnosti o 14.25 hod. odišiel poslanec Ing. Vladimír Žak.  
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17.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží 
 

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 4 

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

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 na prenájom nebytového priestoru č. 4 v objekte budovy Prístavba DS na Ul. Centrálnej: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 181/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 2 

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

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

 na prenájom nebytového priestoru č. 2 v objekte budovy Prístavba DS na Ul. Centrálnej: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 182/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom butiku č. 6 na Ul. Sov. hrdinov 

 v rozprave nevystúpil nikto. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

 na prenájom butiku č. 6 na Ul. Sov. hrdinov: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 183/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

18.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 18: 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 184/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

19.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. Komenského 307/22 Svidník na prenájom nebytových 

 priestorov v rozprave nevystúpil nikto. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 31 – návrh uznesenia k udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. Komenského 307/22 

 Svidník na prenájom nebytových priestorov: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 185/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. 8. mája 640/39 Svidník na prenájom nebytových 

 priestorov v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 32 – návrh uznesenia k udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. 8. mája 640/39 

 Svidník na prenájom nebytových priestorov: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 186/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  

 K udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. karpatská 803/11 Svidník na prenájom nebytových 

 priestorov v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 33 – návrh uznesenia k udeleniu súhlasu Základnej škole, Ul. karpatská 803/11 

 Svidník na prenájom nebytových priestorov: 
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 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 187/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

20.   Návrh na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 20. 

  
 Hlasovanie č. 34 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 188/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

21.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016  
 

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 21. 

  
 Hlasovanie č. 35 – návrh uznesenia k bodu č. 21: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 189/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

22.   Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2016  
 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 22. 

  
 Hlasovanie č. 36 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 190/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

23.   Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník  
 

  Predkladal: Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník  

 Navrhol mesačný plat primátora v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. navýšiť o 20 %. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - žiadam vyhlásiť 10 min. prestávku. 

  
 Prestávka: od 14.40 hod. – 14.50 hod. 

  
 Do rokovacej miestnosti o 14.50 hod. prišiel poslanec Ing. Vladimír Žak.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 23. 
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 Hlasovanie č. 37 – návrh uznesenia k bodu č. 23: 

 Prítomní: 13, za: 7, proti: 1, zdržali sa: 5, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 191/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Mesačný plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a  

 platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 1. januára 

 2016 bude navýšený o 20 %. 

  

24.  Interpelácie poslancov  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - predkladám návrh uznesenia v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo žiada Mestský úrad 

   Svidník o stanovisko k využívaniu KDS firmou SVITEL s.r.o. (bez nájomnej zmluvy)  

    a žiada vykonať príslušné právne kroky, 

 

 

 - Mestské zastupiteľstvo žiada Mestský úrad Svidník o výklad (zjednotenie výkladu) Dodatku č. 2  

   Zásad hospodárenia a nakladania a s majetkom mesta Svidník z 10. marca 2011 v zmysle  

   schválených dodatkov. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 24. 

  
 Hlasovanie č. 38 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 192/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie č. 39 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 193/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 - správu o služobných cestách spracujeme a zašleme písomne, 

  - ešte mám požiadavku, schválili sme rozpočet na rok 2016, návrh predniesol predseda návrhovej  

   komisie, ale keďže sme neprečítali všetky body uznesenia, nechcem to spochybňovať, žiadam  

   ešte raz prehlasovať toto uznesenie. 

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

  - ale teraz na rokovaní je prítomný iný počet poslancov, ako bol pri prerokovávaní a schvaľovaní  

    návrhu rozpočtu na rok 2016.  

  
  Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

  - podľa vyjadrení, bolo hlasované iba o pozmeňujúcom návrhu rozpočtu na rok 2016, bolo  

    prečítané uznesenie bez toho, aby sa schvaľoval rozpočet so zmenami, ktoré ste navrhli.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia k bodu č. 24. 

  
 Hlasovanie č. 40 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 194/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  PhDr. Ján Vook, poslanec  

 - navrhujem vedúcej OŠKŠaM MsÚ Mgr. Dercovú vypracovať do najbližšieho zasadnutia MsZ 

    konkrétny zoznam kultúrnych akcií pre rok 2016 a k nim jednotlivé rozpočty, a to pre položku  

   9.2 a 9.3 (neodpovedané). 

  
  Martin Ždiňak, poslanec   

 - chcem sa opýtať p. Čepana, či sa počíta s osvetlením parkoviska na Ul. Nábrežnej pri  

    predajni ADAS (neodpovedané)  

  
  Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 - odpoveď dáme písomne.   

  
  Mgr. Kamil Beňko, poslanec  

 - občania na IBV za nemocnicou a na sídlisku UTRA požadujú, či by nebolo možné na sídlisku  

    UTRA vytvoriť pobočku Slovenskej pošty (neodpovedané),  
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  - občania poukazujú na vodičov, ktorí nesprávne parkujú na Ul. 8. mája pri bl. B 128 a tým  

   zaberajú veľa parkovacích miest, keby bolo možné vytvoriť parkovacie čiary (neodpovedané),  

  - občania poukazujú na vykopanú jamu na parkovisku pri bl. G na Ul. Ľ. Štúra, ktorá im bráni  

   pri parkovaní, či by nebolo možné ju odstrániť (neodpovedané). 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je potrebné zo strany OVDŽPaRR MsÚ dohliadnuť a kontrolovať na to ako vyzerajú v meste  

   rozkopané chodníky a cesty počas výstavby káblových sietí, aby sa dali do pôvodného  

   stavu, ale týka sa to aj inej výstavby, napr. pri spojenej škole sa robil nový plot, kde došlo  

   k poškodeniu a znečisteniu chodníka (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - v súvislosti s výstavbou internetových sietí jednou z podmienok je, že po skončení stavby 

   musia všetko dať do pôvodného stavu, lebo v opačnom prípade nedostanú súhlas na  

   prevádzkovanie, 

 - taktiež pri spojenej škole musí investor zabezpečiť spolu s dodávateľom, aby sa chodník 

   dal do pôvodného stavu, lebo inak nedostanú súhlas na užívanie stavby.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - chodník pri spojenej škole je v takom stave, že sa nikdy nedá do pôvodného stavu, lebo je celý  

   rozsýpaný, preto treba uvažovať s jeho rekonštrukciou, hlavne po Ul. Partizánskej.  

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chodník pri spojenej škole je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, preto  

   nemôžeme do neho investovať, môžeme požiadať PSK, aby prešiel pod správu mesta. 

  

25.  Rôzne  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - na mestskom zastupiteľstve dňa 26.6.2015 som žiadal prítomného p. Kráľa o spoluprácu 

   pri užívaní sociálnych zariadení v zimnom období, keď je otvorené klzisko, taktiež som 

   spomínal kavomát a osvetlenie na striedačkách,  

 - za promptné zabezpečenie kavomátu a osvetlenia môžem poďakovať p. Pichovi,  

 - p. Kráľ deklaroval, že oni sociálne zariadenie, ktoré urobilo mesto, nevyužívajú, dokonca 

   boli ochotní počas zimy poskytnúť svoje zariadenie, preto sa chcem opýtať o akých 

   mestských sociálnych zariadeniach rozprával p. Kráľ a prečo dodnes nie je otvorené  
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   zariadenie p. Kráľa a na klzisku funguje jediná toaleta pre mužov aj ženy, t.j. Toi-Toi? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto vychádza maximálne v ústrety športovej verejnosti. 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 15.15 hod. svoju neúčasť ospravedlnil Peter Pilip, zástupca  

 primátora. 

  
 Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník 

 - šatne, ktoré používa p. Kráľ, on si ich vybudoval, sú bez vykurovania a s ich využívaním 

   počas prevádzky klziska mal výhrady, 

 - šatne, ktoré sme zabezpečili, sú provizórne, lebo všetko sa to odvíja od možnosti finančných 

   prostriedkov,  

 - na náš podnet sme zabezpečili toaletu. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - na zasadnutí komisie podnikateľskej činnosti sme sa zaoberali aj problémom ohľadom  

   využívania priestoru, ktorý má v prenájme p. Tyč,  

 - nevedeli by sme tento priestor nájomcom tohto nákupného centra uvoľniť a využiť na iné 

   účely? 

  
 Z ďalšej časti rokovania o 15.30 hod. svoju neúčasť ospravedlnil poslanec  

 PhDr. František Pochanič.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - p. Tyč má platnú nájomnú zmluvu, je potrebné zvážiť ako ďalej, 

 - verejnosť využíva jeho služby. 

  
 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 - p. Tyč má nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, treba zvážiť, či tento priestor sa v budúcnosti 

   bude využívať na iné účely.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - aký prínos má pre mesto prenájom minigolfového ihriska za 1 EURO? 

 - majú kompetentní vedomosti o tom, v akom stave sa nachádza tento priestor a majú na to 

   riešenie? 
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - p. Vook, si predseda komisie podnikateľskej činnosti, skúste p. Brudňáka nájomcu  

   minigolfového ihriska pozvať na rokovanie komisie a keď príde, prídem aj ja a môžeme 

   konkrétne s ním rozprávať ohľadom reálnej situácie investovania do tohto priestoru.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je potrebné upriamiť pozornosť na separáciu odpadu a v tomto smere upozorniť občanov, 

 - bol by som rád, ak by sa situácia v tejto oblasti zlepšila. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - chcem poďakovať TS mesta za výrub stromov na Ul. 8. mája pri bl. 128 a LIDL,  

 - prosím o zrealizovanie osvetlenia garáží za plavárňou pri ZŠ Ul. 8. mája. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - želám všetkým veselého Silvestra a šťastný nový rok. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predniesol návrh na zmenu predlženia termínu skolaudovania stavby p. Gajdoša. 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

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

  
 PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

  
 Hlasovanie č. 41 – návrh uznesenia k zmene uznesenia ohľadom predlženia termínu  

  skolaudovania stavby, ktorú realizuje p. Gajdoš:  

 Prítomní: 10, za: 1, proti: 1, zdržali sa: 9, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

26.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - chcem sa všetkým poďakovať za to, čo sme v roku 2015 dokázali a zrealizovali v prospech  

   občanov mesta, 

 - do nového roka želám všetko najlepšie, aby rok 2016 bol pre nás a občanov mesta úspešný, 
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 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 15.40 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: 

 

 

 

 

 

  

PaedDr. Jozef Poperník  MVDr. Michal Zozuľák 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Vladimír Žak  Martin Ždiňak 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 

 


