
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 29. júna 2017 a 6. júla 2017 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Ján Hirčko     

6. Mgr. Marcela Ivančová      

7. Mgr. Vladimír Kaliňák 

8. Mgr. Pavel Olejár      

9. Peter Pilip       

10. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. František Pochanič 

12. PhDr. Ján Vook     

13. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Ing. Vladimír Žak 

2. MVDr. Michal Zozuľák       

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a)  Uznesenia – trvalé úlohy  

 b)  Uznesenia – úlohy v plnení  

 c)  Uznesenia – splnené úlohy  
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3.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

4.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu  

  za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2016  

5.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku  

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

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

  L. Svobodu Svidník, a.s. 

8.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

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

  za rok 2016  

10.  Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2017  

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

  za rok 2016 

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa ruší  

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní,  

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností  

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník  

13.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov  

  č. 3 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku      

14.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka   

  15.  Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

16.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2016/2017  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2017 

17.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

  z fondov EÚ na projekt: „Svidník – miestna občianska poriadková služba“  

18.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

  z fondov EÚ na projekt: „Svidník – kompostéry pre rodinné domy“  

19.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2017  

20.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2017  

21.  Interpelácie poslancov  

22.  Rôzne  

23.  Záver  

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 
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 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 11 poslancov, 

 - poslanci Ing. Vladimír Žak a MVDr. Michal Zozuľák ospravedlnili svoju neúčasť,  

 - verím, že poslanci Ján Hirčko a PhDr. František Pochanič prídu počas rokovania.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - opýtal sa, či sú pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k programu rokovania sa vyjadril:  

  
  Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ján Hirčko. 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - predniesol pozmeňujúci návrh: bod č. 5 presunúť na bod č. 15, bod č. 15 presunúť na  

    bod č. 16 a bod č. 16 presunúť na bod č. 5.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimír Kaliňák, Mgr. Pavel Olejár a Martin Ždiňák. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    Ján Hirčko a PhDr. Ján Vook.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

   
  Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 370/2017 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 

 - vyjadril sa k uzneseniu č. 369/2017, kde mal hlavný kontrolór preveriť kalkuláciu ceny 

   a všetky zmluvné vzťahy na TS, 

 - konštatoval, že riaditeľ TS nielenže ignoruje mestskú radu, ale aj mestské zastupiteľstvo, 

   keď niekoľko mesiacov nechodí na zasadnutia a nerieši problémy, ktoré pretrvávajú 

   na TS,  

 - vyjadril sa k právnej analýza Dr. Tekeliho,  

 - poukázal na zmluvné vzťahy v roku 2011 a 2016 medzi TS, mestom Svidník, firmou 

   Ekoservis Svidník, s.r.o. a AGB ekotrend, s.r.o., 

  - podľa mňa došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov a je potrebné  

   aktualizovať zriaďovaciu listinu TS mesta Svidník, 

 - právna analýza poukázala, že došlo k hrubému porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, 

   tak pri podpise zmluvy v roku 2011 ako aj v roku 2016, 

 - ďalšia závažná vec, na ktorú je potrebné poukázať je to, že činnosť TS, jej financovanie, 

   ekonomika a účtovníctvo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej  

   samosprávy, 

 - ak zriaďovateľ zriadil príspevkovú organizáciu, medzi takouto organizáciou a mestom 

   nemôže byť žiaden iný finančný vzťah ako cez príspevok, 

 - upozorňujem, že je to závažný problém, ak TS fakturujú mestu činnosť, ktorá je v ich 

   zriaďovateľskej listine uvedená ako hlavná činnosť. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - chcem potvrdiť slova poslanca Olejára, napr. v Stropkove to funguje tak, že firma   
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   SLUŽBA dostáva od mesta iba príspevok a žiadne iné dodatočné fakturácie sa nevykonávajú, 

 - v Stropkove majú v zriaďovateľskej listine aj vlastné podnikanie a z vlastných financií 

   dokážu zveľaďovať majetok mesta, 

 - čo sa týka skládky v Šemetkovciach, zistili sme, že na skládku vozia odpad okrem našich 

   vozidiel aj cudzie autá, čím môže dôjsť k tomu, že skládka sa skoro naplní, 

 - väčšina poslancov je za odkúpenie tejto skládky, 

 - čo sa týka TS, je potrebné urobiť novú zriaďovateľskú listinu, aby sme sa posunuli ďalej. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - čo sa týka novej zriaďovateľskej listiny TS, nebránim sa otvorenej diskusii, ale myslím si,  

   že problém je trochu zložitejší, 

 - treba hľadať spôsob, akým smerom sa poberú TS,  

  - všetky zmluvné vzťahy zo strany TS boli konzultované s právnikom,   

 - na TS sa každoročne robí audit, kde neboli spochybnené tieto činnosti,   

 - Dr. Tekeli v právnej analýze konštatuje, že časť vecí sú v poriadku, niektoré odporučil 

   zmeniť a u niektorých uvádza, že sú problémové.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - audit je iba účtovná kontrola a nie systémová, alebo metodická. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - audítor môže skontrolovať, či je fakturácia v poriadku.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - predpokladám, že TS dostali k preštudovaniu správu od hlavného kontrolóra, 

 - požadujem, aby sa TS počas tohto zasadnutia detailne vyjadrili k výhradám hlavného 

   kontrolóra.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - doteraz s TS táto správa nebolo prerokovaná,  

 - v zriaďovateľskej listine nevidím problém, ak je ochota ju zmeniť, sme na to pripravení, 

 - Dr. Tekeli potvrdil, že podpísanie zmluvy medzi mestom a TS v roku 2011 je v poriadku, 

 - problematické vidí obstarávanie, ktoré bolo podpísané v roku 2016, 

 - k cenotvorbe sa musia vyjadriť TS, 

 - je na zváženie, akým spôsobom pôjdeme ďalej, lebo vlastné príjmy TS už prekračujú alebo 

   budú prekračovať hraničnú čiastku príspevku.  

  
 Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník 

 - správu hlavného kontrolóra nemám k dispozícií, preto sa mi veľmi ťažko bude k tomu 

   vyjadrovať, 

 - k cenotvorbe: neviem prečo hlavný kontrolór povedal, že náklady na vývoz TKO sú vyššie 

   ako sa fakturujú mestu,  
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 - p. poslanec Olejár povedal, že žiaden iný finančný vzťah s mestom by nemal byť iba 

    príspevok,   

 - mestu fakturujeme sumu 8141 EUR za vývoz odpadu,  

 - o túto sumu by sme mali dostať každý mesiac vyšší príspevok,  

 - táto cenotvorba bola stanovená ešte za bývalého vedenia a mesto je spokojné, aj TS sú  

   spokojné, takže nie je dôvod na jej zmenu, 

 - čo sa týka podpisu zmluvy s AGB ekotrend, s.r.o., TS podpísali túto zmluvu čisto ako  

   dopravca.  

c  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odporúčam hlavnému kontrolórovi, aby tieto veci najprv prekonzultoval s vedením mesta 

   a TS, odsúhlasil jednotlivé návrhy a až potom ísť s týmto problémom pred mestské  

   zastupiteľstvo. 

c  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - p. primátor zavádza verejnosť, že zmluva medzi mestom Svidník a TS v roku 2011  

   je po právnej stránke v poriadku, lebo žiadna taká zmluva neexistuje,  

 - existuje zmluva z roku 2016 a v právnej analýze sa uvádza, že je problém v zriaďovateľskej 

    listine, kde sa hovorí o smetisku v Hrabovčíku, TS nemajú kompetencie na likvidáciu  

   odpadu a pri zmluve medzi TS a AGB ekotrend, s.r.o. bol porušený zákon o verejnom 

   obstarávaní,  

 - p. primátor vyzýva, aby sme konštruktívne rokovali, ale kde máme rokovať, keď p. riaditeľ 

   TS pol roka neprišiel na zasadnutie MsR a MsZ?  

 - p. primátor chce rokovať o skládke TKO Šemetkovce a ani jeden predstaviteľ tejto skládky 

   sa nezúčastnil na rokovaní MsZ,  

 - p. Miňo, ja som hovoril, že vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou môže 

   byť jedine cez príspevok,  

 - na hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovateľskej listine môžete dostať len príspevok, 

    nemôže sa za to mestu fakturovať, je to hrubé porušenie, 

 - TS robia podnikateľskú činnosť, ktorú nevedú na samostatnom účte.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - reagovala na p. Miňa ohľadom vyjadrenia k cenotvorbe, 

 - ako môže byť mesto spokojné, keď p. poslanec Olejár minimálne rok a pol napadá tento 

   stav, že je presvedčený o tom, že fakturácie nie sú v poriadku,  

 - p. primátor obviňuje hlavného kontrolóra, že nič neriešil a zrazu to tu máme na  

   zastupiteľstve, 

 - veď to nie je pravda, táto otázka bola veľakrát otváraná na mestskej rade,  

 - to, že TS nemajú túto správu, je možno len zlyhanie komunikácie, ale o tomto probléme 

   museli vedieť.  

c  



 7 

 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - s pánom hlavným kontrolórom sme sa po mestskej rade rozprávali, že nie je právnik a že  

    tieto veci treba odkonzultovať s právnikom, 

 - ochota zo strany primátora bola, podpísal som objednávku pre JUDr. Tekeliho, za ktorú 

   sme zaplatili 1200 EUR, 

  - konzultovať túto problematiku v Košiciach bol pán hlavný kontrolór a pánom poslancom  

   Olejárom,  

 - po preštudovaní tejto právnej analýzy z môjho pohľadu je jedno závažné porušenie a to, že 

   nebolo verejné obstarávanie na uloženie odpadu medzi TS a AGB ekotrend, s.r.o., 

 - ja mám ochotu riešiť tento stav za vašej odbornej pomoci a rady.   

c  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - bolo by nedobré, aby táto diskusia vyznela tak, že na TS je všetko zlé, 

 - TS voči občanom, voči mestu vo vzťahu k vývozu odpadu, koseniu a upratovaniu si 

    plnia povinnosti veľmi dobre,  

 - diskusia naznačuje, aké sú vnútorné vzťahy, čo sa týka ekonomických a účtovných procesov, 

   že to nie je v poriadku, 

 - treba o tejto problematike rokovať, ale tá iniciatíva by mala vzísť od pána primátora.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 371/2017 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 zasadnutí dňa 16. júna 2017 nebola uznášaniaschopná, 

 - materiály boli prerokované s tým, že žiadne závery ani odporúčania neboli prijaté, 

 - informoval, že dňa 23. júna 2017 bolo neformálne zasadnutie ku skládke TKO 

   a dňa 28. júna 2017 bolo stretnutie priamo na skládke v Šemetkovciach, 

 - požiadal do najbližšieho zasadnutia MsZ zodpovedne sa pripraviť a zaujať stanovisko 

   ako ďalej so skládkou.  
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 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vzdávam sa členstva v mestskej rade, 

 - dva a pol roka som sa úprimne snažil byť platným členom mestskej rady, 

 - predkladal som riešenia, snažil som sa diskutovať, ale nemienim sa ďalej podieľať na tom, 

   ako sa zakrýva podľa mňa aj protizákonná činnosť, ako vedenie mesta a zamestnanci mesta 

   neobhajujú záujmy mesta, ale obhajujú záujmy niekoho iného, ako sa nedodržiava rokovací 

   poriadok a zo zasadnutia nie je žiaden výstup.  

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec PhDr. František Pochanič.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ďakujem za dva a pol roka, ktoré sme strávili v mestskej rade, 

 - mestskú radu sme viedli maximálne slušne a korektne, 

 - z rokovaní mestskej rady ja mám opačnú skúsenosť, že to, čo sa dohodlo na mestskej rade, 

   nikdy neplatilo na mestskom zastupiteľstve. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - keď som predkladal vecí, či už na mestskej rade, alebo na mestskom zastupiteľstve veľa 

   uznesení, za ktoré chcem poďakovať poslancom, že ich schválili, tak som ich predkladal 

   ako predseda klubu, ako predstaviteľ 11 poslancov. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 372/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu  

  za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2016  

  Predkladali: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

                       Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Prítomní:      vedúci odborov MsÚ Svidník  

                       Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  
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                       Viktor Miňo, TS mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ján Hirčko.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - vyjadrím sa k predchádzajúcej diskusii ohľadom úhrady 1200 EUR za konzultáciu s JUDr. 

   Tekelim, na ktorej sa zúčastnil pán hlavný kontrolór a pán poslanec Olejár, 

 - predpokladám, že v aute bolo voľné miesto, tak prečo sa tohto stretnutia nezúčastnil 

   pán primátor, pán prednosta, alebo zástupca TS, ktorí by si priamo na mieste vydiskutovali 

   tie sporné problémy? 

 - je nedôstojná takáto osobná výtka voči pánovi poslancovi, ktorý si zodpovedne plní svoje 

   úlohy.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nebral by som to ako osobnú invektívu, 

 - všetky tieto veci boli prekonzultované s naším právnikom JUDr. Bujdošom, ktorý iba 

    potvrdil to, čo povedal aj JUDr. Tekeli,  

 - na stretnutie s JUDr. Tekelim si podal žiadanku pán hlavný kontrolór a o tom, že tam ide 

   aj pán poslanec Olejár som nevedel, 

 - ak by ma pán hlavný kontrolór pozval na toto stretnutie nemal by som najmenší problém 

   tam ísť, 

 - vôbec nespochybňujem sumu. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - mne to pripadalo ako výtka, 

 - vôbec nespochybňujem sumu, lebo viem, že právne rady sú drahé, ale spochybňujem to,  

   že nikto z mesta sa tohto stretnutia nezúčastnil, aby si ozrejmil tie dojmy, či sú správne, 

  alebo nesprávne. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - to, čo hovorí JUDr. Tekeli, potvrdil to aj JUDr. Bujdoš.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - hlavný kontrolór odporúča schváliť záverečný účet s výhradou a ja tento návrh podporím, 

 - veľká výhrada bola, že máme neuhradenú sumu za bytový dom B6, 

 - máme výsledok auditu k založeniu tejto stavby, ktorý sme žiadali na zasadnutí mestskej rady? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - audit sa pripravuje, ale nie je to jednoduchá záležitosť,  

 - najdôležitejšie je zadefinovať, čo od znalca požadujeme, 
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 - oslovujeme 3 firmy a vyberieme najvhodnejšiu ponuku, 

 - v tejto veci je podaná žaloba na Okresnom súde vo Svidníku.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - bolo by dobré, aby sme to posúrili, aby sme sa mali na súde čím brániť. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - hlavný kontrolór konštatuje, že nemá prístup k základným údajom finančného   

   hospodárenia spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o., 

  - pán primátor, ako člen valnej hromady, má právo získať tieto údaje a poskytnúť ich  

    hlavnému kontrolórovi,  

  - aká je situácia s bartrovými šekmi, v akej výške ich máme, ako sa s nimi obchoduje  

   a ako ich chceme využiť? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - od hlavného kontrolóra som nemal požiadavku ohľadom údajov o spoločnosti Ekoservis  

    Svidník, s.r.o. 

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - bartrové jednotky sú na mŕtvom bode, 

 - zostatok je okolo 200 tis. EUR,  

  - pokúšali sme sa zrealizovať nejaké zákazky formou bartrových jednotiek, ale ukázalo sa,  

   že naša spoluúčasť je vyššia, ako keby sme túto zákazku zaplatili v hotovosti.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - bartrové zákazky sú predražené o 20 %, ale dajme si otázku, či chceme prísť o 200 tis. EUR 

   alebo zaplatiť spoluúčasť? 

  - bartrové jednotky by mohli využiť napr. aj TS.   

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - celý problém je vo verejnom obstarávaní,  

  - obstarať zákazku s bartrovými jednotkami je veľký problém. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - treba upresniť návrh uznesenia, či sa navrhuje schváliť záverečný účet s výhradami, alebo 

    bez výhrad,  

 - v priebehu roka 2016 v rámci zmeny rozpočtu bola niekoľkokrát predkladaná požiadavka 

   o navýšenie položky 13.1 na správu obce okolo 106 tis. EUR, 

 - vieme, že táto požiadavka nebola v MsZ schválená,  

 - vieme, že finančné presuny bez odsúhlasenia a schválenia v MsZ nie je možné uskutočniť,  

 - v závere roka 2016 takéto presuny nastali bez toho, aby boli schválené v MsZ, preto  

   nemôže takýto záverečný účet byť schválený bez výhrad.   
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  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - na rokovaní chýba audítor, aj keď ako predseda klubu som žiadal pána primátora, aby 

   aby na rokovaní bol prítomný aj audítor,  

 - opakuje sa situácia, ktorú som už niekoľkokrát opísal, 

 - vyjadril sa k TS,  

 - všetky moje návrhy, výhrady a riešenia smerujú k tomu, aby sme ľuďom, ktorí robia na TS 

   mohli dať viac peňazí a nie aby sme TS tie peniaze zobrali,  

 - v 3. zmene rozpočtu je návrh na vzatie úveru na krytie kapitálových výdavkov, 

 - doteraz kapitálové výdavky boli kryté z prebytku rozpočtu,  

 - nevidím dôvod, aby sa bral úver na krytie kapitálových výdavkov,  

 - v materiáli je poukázané, že niektoré položky sa prekročili, ale niektoré položky na úkor  

   toho sa nenaplnili aj napriek tomu, že MsZ prijalo uznesenie a vyčlenilo finančné prostriedky, 

   ako napr. čo sme urobili pre psičkárov?  

 - na audítora som mal otázku: ako sa oboznámil s predbežnou finančnou kontrolou, keď došlo  

   k prekročeniu niektorých položiek? 

 - to, čo audítor prehliadol je výtka hlavného kontrolóra pri rekonštrukcii miestnych  

   komunikácií,  

 - je to závažné porušenie, na ktoré nás upozorňuje hlavný kontrolór,  

 - bude potrebné pripraviť a zadefinovať uznesenie, preto žiadam o vyhlásenie prestávky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - chcem úprimne poďakovať poslancom, že rok 2016 bol najúspešnejším rokom v histórii 

   mesta a dosiahli sme veľmi dobré výsledky, 

 - informoval o výške záväzkov po jednotlivých rokoch od roku 2010,  

 - okrem bytového domu B6 máme všetky záväzky poplnené,   

 - podarilo sa nám z bežných príjmov vykryť bežné výdavky,  

 - ďakujem poslancom, že sa nám podarilo z vlastných peňazí urobiť investičné akcie, 

 - vymenoval zrealizované investičné akcie,  

 - chcem oceniť, že sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov z grantov a transférov, 

 - celý rok nás rozdeľovala téma mzdové náklady pre zamestnancov mesta,  

 - informoval o výške nákladov na mzdy po jednotlivých rokov od roku 2011, 

  - myslím si, že mzdy pre rok 2016 boli podhodnotené, nekorešpondovali so schválenou  

   organizačnou štruktúrou a zamestnanci mesta nemali za 3 roky odmeny, 

 - vyhlasujem prestávku. 

  
 Prestávka: od 10.55 hod. – 11.10 hod. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - páčil sa mi úvod vystúpenia pána primátora, v ktorom poďakoval poslancom, 

 - akcie, ktoré boli vymenované, vzišli z iniciatívy poslancov aj vďaka tomu, že poslanci  

   udržali rozpočet,  
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 - pán primátor tvoje vystúpenie beriem aj ako ospravedlnenie za vyjadrenia z regionálnych 

   novín z pred roka a pol po schválení rozpočtu, že poslanci zoškrtali rozpočet.  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - chcem oceniť to, že pán primátor pochválil poslancov, 

 - poslanci našli spôsob ako pomenovať veci, ktoré chceme opraviť, našli zdroje, neboli to 

   úvery, ale vlastné peniaze,  

 - pán primátor povedal, že samospráva stojí dobre a že je to aj vďaka poslancom, aj keď si 

   myslím, že my na tom podiel nemáme, pretože bol enormný nárast podielových daní, 

 - naša práca je hlavne v tom, že sme zracionalizovali ekonomiku. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chcem oceniť nás poslancov za to, čo sa všetko urobilo,  

 - pán primátor dal v roku 2016 na opravu a rekonštrukciu do rozpočtu 0 EUR, 

 - vďaka poslancom sa podarilo zrealizovať rád investičných akcií,  

  - k odmenám sa nebudem vyjadrovať, pretože vieme, že odmeny boli,  

 - konečne sa už používa pojem „vďaka poslancom“, ale v tomto prípade si povedzme, či je 

   to aj vďaka vedeniu? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 373/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku  

  Predkladal:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 374/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu prenájmu časti pozemku pre Slavomíra Petru – PETRA, Sov. hrdinov 

 355/44, Svidník na dobu prenájmu 5 rokov za nájomné vo výške 960,00 EUR 

 v rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 375/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru  na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/373 

 pre Petra Andrejka, Stropkovská 19/58, Svidník za cenu 108,00 EUR v rozprave nikto 

 nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 376/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj pozemku  KN C 983/130 a novovytvoreného pozemku 

 KN C 983/372 pre Juraja Andrejka, Stropkovská 291, Svidník za cenu 201,00 EUR 

 v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 377/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/374 

 pre Ľudmilu Soľankovú, Stropkovská 18/60, Svidník za cenu 108,00 EUR v rozprave 

 nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 378/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku KN C 983/371 pre Jozefa 

 Halčišina, Stropkovská 292/54, Svidník za cenu 111,00 EUR v rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 379/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu uzavretia kúpnej zmluvy s VSD, a.s. Košice na odpredaj novovytvoreného  

 pozemku parcela KN C 9/21 za cenu 600,00 EUR v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 380/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia mestského zastupiteľstva č. 215/2016 zo dňa 28. apríla 2016 

 v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 381/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja časti novovytvoreného pozemku parcela KN C 202/638 pre  

 Petra Lastivku, Jurkova Voľa 59 za cenu 80,00 EUR v rozprave nikto nevystúpil.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 382/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/377 

 pre Milana Piršča, D. Millyho 808/70, Svidník za cenu 54,00 EUR v rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prečo stavebný úrad nesúhlasí s odpredajom pozemkov? 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - v rámci územného plánu mesta je táto lokalita riešená ako prístupová cesta. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prechodový pás je veľmi citlivá téme, 

 - bolo dohodnuté, že odpredaj budeme riešiť takým spôsobom, že budú súhlasiť obidve 

   strany susedov.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - dostali sme podnet od p. Mačugovej, ktorá sa chce vrátiť k uzneseniu z predchádzajúceho 

   zasadnutia s tým, že poslanci boli uvedení do omylu, 

 - ako to bolo pri uznesení, keď sme schvaľovali podobnú vec v prípade p. Mačugovej, 

   bola tam dohoda susedov?  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - deklarovali sme, že ideme predávať podľa súčasnej hranice plotu, ktorý daní ľudia užívajú, 

 - spomínal som, že mám všetky vyjadrenia okrem pani Mačugovej, 

 - pán Hvizd niekoľkokrát menil svoj názor, 

 - v danom prípade mesto obdŕžalo odvolanie s tým, že bol porušený zákon, 

 - môžem ubezpečiť, že žiaden zákon nebol porušený, pretože predaj sa uskutočnil podľa 

   osobitného zreteľa.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - celý problém je v tom, že sme deklarovali, že nebudeme predávať skôr, než nebude vzájomná 

   dohoda susedov,  
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 - vzájomná dohoda by mala byť taká, že buď to kúpi jeden sused, alebo druhý sused, alebo 

   to kúpia na polovicu, 

 - v tomto prípade sa ukazuje, že pani Mačugová kúpila tú menšiu časť a väčšia časť sa predala 

   druhému vlastníkovi, 

 - podľa tvrdenia pani Mačugovej táto časť sa predala bez jej vedomia a ona sa chcela uchádzať 

   o túto svoju časť. 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - s pani Mačugovou sme niekoľkokrát rokovali a vysvetľovali sme jej to, 

 - aj keď si pani Mačugová  podala žiadosť na odkúpenie, pri rokovania požadovala, aby jej 

   mesto vybudovalo rigol.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - osobne som bol spolu so zástupcami mesta na tvari miesta, kde bola prítomná aj pani 

   Mačugová, pán Hvizd a pán Kobularčík, 

 - pri tomto stretnutí nedošlo k žiadnej dohode, alebo nedohode, 

 - pani Mačugová trvala na tom, aby mesto vybudovalo rigol,  

 - vybudovanie rigolu v tejto lokalite je problematické,  

 - na základe odvolania od pani Mačugovej som sa stretol s pána Kobularčíkom a pánom 

   Kuderjavým, 

 - pán Kobularčík nemá problém, aby strechu a odkanalizovanie z hospodárskej budovy 

   otočil z opačnej strany a pán Kuderjavý povedal, že keď pani Mačugová bude chcieť 

   polovicu pozemku a sa bude podieľať na výstavbe plota a na nákladoch na geometrický 

   plán, nemá problém jej polovicu vypustiť a medzi sebou si to vysporiadať,  

 - zatiaľ je uznesenie platné, je to zapísané na katastri nehnuteľnosti, ale vždy je dohoda 

   možná.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - treba si objektívne povedať a priznať, že sme urobili chybu a toto všetko sme malo dojednať 

   na začiatku. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - dozvedel som sa, že pri rokovaní s pani Mačugovou pán primátor povedal, že on o ničom  

   nevie, že poslanci to predali, 

 - vtedy ja som viedol toto mestské zastupiteľstvo, pretože pán primátor odišiel z tohto  

   rokovania, ale materiály boli pripravené z dielne mestského úradu,  

 - pán primátor sa nemôže takto vyjadrovať a zbavovať sa zodpovednosti, pretože ja som 

   len viedol schôdzu, tak ako boli materiály pripravené.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ja som nič také nepovedal, 

 - celý problém je v tom, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo, 
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 - problém s deliacim pásom sa tiahne dlhé roky a bez vzájomnej dohody susedov sa nedá 

   poriešiť.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - boli sme uvedení do omylu s tým, že mestský úrad má súhlas od všetkých vlastníkov,  

 - taktiež mám takú informáciu, že pán primátor tvrdil, že on o ničom nevedel, že to mestské 

   zastupiteľstvo predalo, 

 - mestské zastupiteľstvo len prerokovalo materiály, ktoré im pripravil mestský úrad a schôdzu 

   vtedy viedol pán viceprimátor.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dohoda bola taká, že keď všetci vlastníci budú súhlasiť, vtedy môže ísť materiál do 

   mestského zastupiteľstva. 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - vtedy na zasadnutí sa pán Poperník opýtal, či máme súhlas od všetkých zainteresovaných 

   vlastníkov, 

 - ja som povedal, že nemám súhlasné stanovisko od pani Mačugovej a s pánom Hvizdom 

   bolo dohodnuté, ale on stále menil svoj názor.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - tak potom sa nemalo o tom hlasovať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 383/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/283 

 pre Ing. Mirona Mikitu, Stropkovská 471/64, Svidník za cenu 60,00 EUR v rozprave 

 nikto nevystúpil.  

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Cyril Dudáš.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 384/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela  

 KN C 983/191 za minimálnu cenu 2 340,00 EUR v rozprave nikto nevystúpil.  

  
  

 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Cyril Dudáš.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 385/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 3220/45 

 pre Ing. Tatianu Zdraveckú, Dlhá 509/13, Svidník za cenu 640,00 EUR v rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nemám rád také situácie, keď sa dodatočne dávajú materiály na rokovanie pred zasadnutím, 

 - tento návrh nebol prerokovaný v komisií, preto odporúčam tento návrh stiahnuť  

   z rokovania, 

 - chcem poprosiť pána primátora, aby sa komisia výstavby zaoberala aj stavebnými zámermi 

   a nie len informatívnymi správami, 

 - pán primátor nedehonestuj túto komisiu, 

 - ak sa tento stav nezmení, navrhnem poslancom zrušiť túto komisiu.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nikdy som žiadnu komisiu nedehonestoval,  
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 - tak, ako na zasadnutí MsZ sa môže kedykoľvek doplniť alebo rozšíriť program rokovania, 

   tak sa môže kedykoľvek rozšíriť program rokovania aj na komisii, ale iniciatíva musí 

   byť z tvojej strany pán poslanec.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh poslanca Dudáša, aby sa tento 

   návrh stiahol z rokovania. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - návrh môže stiahnuť len predkladať materiálu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sťahujem tento návrh z rokovania.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odporučil presunúť bod a prerokovať materiál Informatívna správa o poskytovaní  

   zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., 

 - poslanci súhlasili s prerokovaním tohto bodu. 

  

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

  L. Svobodu Svidník, a.s. 

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

   Prítomná:  Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - poďakoval za zrealizovanie bezplatného parkoviska pred areálom nemocnice,  

 - poďakoval celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu za perfektnú zdravotnícku 

   starostlivosť, 

 - znepokojuje ma riziko počtu lekárov na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom 

   oddelení,  

 - aká je v súčasnosti situácia?  

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

 - nedostatok lekárov je kľúčový problém, 

 - ak by došlo k zatvoreniu niektorých oddelení, tak je to z dôvodu nedostatku lekárov,  

 - veľmi ťažko sa získavajú kolegovia,  
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 - s týmto problémom by sa mal zaoberať aj štát.  

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - je potrebné vyvinúť vyššie úsilie a rozšíriť propagáciu medzi medikmi z nášho regiónu, 

   aby sa vrátili domov, 

 - apelujem na medikov, aby sa vrátili domov a pomáhali svojím príbuzným.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - som milo prekvapený ako sa zrekonštruovala naša nemocnica.   

  
 Z rokovacej miestnosti odišli poslanec MUDr. Peter Breznoščák a zástupca primátora 

 Peter Pilip. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 386/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obedňajšia prestávka: od 12.15 hod. – 13.00 hod.  

  
 V rokovacej miestnosti bolo prítomných 13 poslancov.  

  
  

8.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

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

  Prítomný:   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - na Ul. Nábrežnej sa prehlbuje zadlženosť, aké kroky sa podnikajú v tejto veci?  

 - na ihrisku ZŠ Ul. Komenského je porucha potrubia, odporúčam nové potrubie budovať 
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   poza ihrisko,  

 - bolo spomínané, že mesto Svidník má najlepšie životné prostredie v rámci Slovenska,  

 - upozorňujem, že do mesta sa chystajú nejaké poľské aktivity v oblasti spracovania 

   zinkového odpadu v priestoroch bývalého Dekoplastu v areáli letiska, 

 - verím, že mesto využije všetok svoj vplyv na zamedzenie tejto výroby.  

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

 - čo sa týka nájomníkov na Ul. Nábrežnej, situáciu preveríme, 

 - každého nájomníka kontrolujeme a neplatičov riešime súdnou exekučnou cestou.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - teraz prebieha sťahovanie nájomníkov z Ubytovne na Ul. Sov. hrdinov, 

 - chcem oceniť veľmi dobrú prácu zo strany spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o., mestského 

   úradu a sociálnej komisie, že tento proces sme veľmi dobre zvládli, 

 - dôležité je, že všetci nájomníci, okrem 3 nájomníkov, majú vyrovnané nájomné, 

 - nájom máme pod dohľadom, veľmi nám pomohol inštitút osobitného nájomcu. 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - čo sa týka spomínanej výroby v areáli letiska, zatiaľ bližšie informácie nemáme, 

 - účastníkom konania by malo byť aj mesto Svidník.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - chcem upozorniť občanov, že je tu pokus, aby vnikol nejaký projekt, ktorý by v meste 

   Svidník zhoršil životné prostredie, 

 - ak to má byť takáto bezproblémová výrobná linka, prečo nevznikne tam, kde vzniká 

   tento produkt, 

 - čo sa týka tejto chemickej výroby, nemyslím si, že je to všetko v poriadku, 

 - ak bude potrebné, budem iniciovať aj petíciu, aby takýto projekt v meste Svidník  

   nevznikol. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - na akčnej rade okresu Svidník sme sa zaoberali spomínaným projektom, 

 - boli prizvaní samotní žiadatelia, ktorí tvrdili, že táto výroba bude v poriadku a že nebudú 

   žiadne dopady na životné prostredie,  

 - že vraj bude z toho čisto biologický odpad, ktorý sa bude dať použiť na stavebné účely, 

 - tiež sa prikláňam k názoru, že prečo táto výroba sa nespustí tam, kde vzniká tento produkt, 
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 - na ďalšom zasadnutí akčnej rady nám majú žiadatelia predložiť podrobnosti tejto výroby, 

 - podotýkam, že akčná rada okresu Svidník nedáva súhlas na takúto výrobu, iba predkladá 

   návrh na Úrad vlády SR na schválenie regionálneho príspevku. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - akým spôsobom budeme preberať Ubytovňu po Rómoch na Ul. Sov. hrdinov od  

   spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o.?  

 - využijú sa finančné prostriedky z nájomného, ktoré platili nájomníci v tejto ubytovni 

   na opravu takto zdevastovanej bytovky? 

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

 - nájomné bude podliehať ročnému zúčtovaniu do obdobia odovzdania týchto bytov, t.j. 

   za 1. polrok 2017, 

 - musím podotknúť, že Rómovia majú platobnú disciplínu,  

 - taktiež bude zúčtovaný fond opráv,  

 - objekt navrhujeme odovzdať mestu k 31.7.2017, 

 - avšak z dôvodu, že v budove ostáva kotol, ktorý je majetkom mesta, musia tam byť 

   základné udržiavacie poplatky,  

 - prečo je ubytovňa v takom stave, treba sa opýtať nájomníkov, my im zabezpečujeme 

   služby, ktoré sú predmetom mandátnej zmluvy,  

 - čo sa týka devastácie, je tam zriadená vrátnica, ktorá mala na to dohliadať,  

 - z povahy a mentality nájomcu je zrejmé, že byt nebude vyzerať tak, ako pri odovzdaní,  

 - s týmito ľuďmi dlhodobo pracujeme, je to súčasť mentality, ktorú rieši celá spoločnosť 

   a nielen mesto Svidník.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ubehlo 8 rokov, keď do Ubytovne na Ul. Sov. hrdinov boli presťahovaní Rómovia, 

 - bolo to dočasné riešenie, 

 - treba poďakovať tomuto mestskému zastupiteľstvu, že zobralo na seba zodpovednosť 

   za výstavbu bytov nižšieho štandardu,  

 - na sociálnych sieťach zaznievajú otázky, prečo Rómom dávame všetko zadarmo,  

 - nie je to zadarmo, sú to nájomné byty, kde sa platí nájom,  

 - sťahovanie nám umožňuje, že ubytovňu budeme môcť uzamknúť a spolu s poslancami 

   budeme musieť rozhodnúť, čo ďalej s týmto objektom,  

 - chcem oceniť prácu sociálnej komisie, ktorá pripravila veľmi dobrý spôsob žrebovania 
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   bytov nižšieho štandardu.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nikdy som nesúhlasil s týmto presídlením Rómov na amfiteáter,  

 - informoval, že má stanovisko z ÚVO, v ktorom sa uvádza, že mesto porušilo zákon 

   o verejnom obstarávaní pri výstavbe bytov nižšieho štandardu, 

 - vážim si slušných Rómov, ale likvidovať si samotný areál amfiteátra je veľké pochybenie. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - kto a akým spôsobom bude odovzdávať túto ubytovňu? 

 - má mesto Svidník vôbec záujem prevziať tento objekt, ktorý je tak zdevastovaný? 

 - nájom sa tam platil, ale koľko z tohto nájmu išlo do opráv? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pán poslanec Vook, keďže sa začínaš profesionálne venovať tejto problematike, vyzývam 

   ťa na spoluprácu a taktiež, aby si navrhol spôsob riešenia.  

  
 Ing. Ľudoš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - stanovisko z ÚVO nemám k dispozícií.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - otázku bývania Rómov tým, že sa presťahovali na Ul. Festivalovú, nemôžme považovať za  

   uzavretú, 

 - práca s Rómami musí pokračovať ďalej,  

 - treba vidieť aj ďalšie súvislosti s tým spojené, musíme už teraz myslieť na drevo,  

 - ďalšia dôležitá vec je komunitné centrum, 

 - chcem apelovať na komunitnú prácu a oceniť prácu týchto pracovníkov, ale treba ich 

   posilniť, 

 - dôležitý je aj priestor pre detí na trávenie voľného času, 

 - ďalšia vec, ktorú chcem pripomenúť, je sústredenie nejakých sušiakov na bielizeň, 

 - bolo by dobré, aby čím skôr odišli tie 3 rodiny, ktoré zostali na ubytovni z dôvodu 

   neuhradeného nájomného, aby sa ubytovňa uzavrela, aby nenastal nejaký problém, 

 - je nádej, že budú vymožené tie pohľadávky, ak nie, či ich budeme deložovať, alebo 

   akým spôsobom budeme postupovať voči týmto 3 nájomníkom?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - stotožňujem sa s tvojím názorom, že tejto problematike venujeme veľa úsilia,  
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 - sú rôzne projekty z ÚPSVaR, 

 - tejto problematike sa venuje 11 ľudí a tento tím chceme rozšíriť ďalej, 

 - naši Rómovia majú záujem pracovať,  

 - čaká nás výzva, akým spôsobom zabezpečiť, aby nájomníci mali palivové drevo,  

 - nie, aby mesto zabezpečovalo, ale nájsť spôsob, aby si ho Rómovia zabezpečili sami,  

 - občianska hliadka bude dozerať na to, skadiaľ Rómovia drevo dovezú, aby sa nezničili 

   lesy a nerobili ťažbu načierno,  

 - ďalší problém, ktorý bude potrebné doriešiť, sú drevárky na drevo, 

 - celý tento areál musíme vyriešiť projekčne. 

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - z fondu opráv, ktorý vznikol na ubytovni, urobí sa aspoň hygienická maľba? 

 - bude možné vyčleniť na ubytovni, v prípade záujmu, jedno poschodie pre robotníkov?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - také čiastočné riešenie nie je možné,  

 - riešenie je rekonštruovať celú bytovku a treba zvážiť, či to bude mestská ubytovňa, alebo 

   či to budú nájomné byty.  

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

 - čo sa týka fondu opráv, nie je to veľká suma, aby sa rekonštruoval objekt, 

 - vyčíslime výšku fondu opráv a finančné prostriedky budú použité v prospech nájomníkov, 

 - čo sa týka nájomníkov, ktorí majú podlžnosti a zatiaľ sú na ubytovni, budeme hľadať 

   legislatívny spôsob ako ich vysťahovať z tejto ubytovne. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - čo bude so žiakmi, ktorí navštevovali ZŠ 8. mája?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v tejto chvíli neviem zaujať stanovisko.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - možno za viacerými bol Róm, ktorý sa uchádzal o priestory na Ul. Festivalovej za účelom 

   vybudovania obchodu, 

 - pýtam sa kompetentných, prečo ste túto osobu zavádzali tak dlho, až ste jej to nakoniec 

   zamietli?  

 - aký bol na to dôvod? 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nikdy sme Dušanovi Cinovi takúto žiadosť nezamietli, 

 - požiadali sme ho, aby chvíľu počkal, lebo celý tento priestor treba vyriešiť kompletne.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - chcem potvrdiť slova viceprimátora, že aj za mnou bol Dušan Cina,  

 - mal záujem prísť aj na rokovanie mestského zastupiteľstva, 

 - vysvetlil mi, že nepochodil na mestskom úrade a má záujem poskytovať služby, o ktoré 

   by bol určite v tejto lokalite záujem.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - komu sa dá teraz veriť, 

 - keď ma eminentný záujem, mal dnes prísť na rokovanie a bolo by sa to vyriešilo.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 387/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  za rok 2016  

  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 
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 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 388/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

10.  Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2017  

  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 389/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  za rok 2016 

  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal náčelníka mestskej polície, aby sa vyjadril k situácii ohľadom túlavých psov 

   a mačiek a s bezdomovcami, ktorí sa zdržiavajú na lavičkách na pešej zóne. 

  
 Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP 

 - situácia s túlavými psami v meste je stabilizovaná, momentálne nie je s tým problém, 

 - problém s túlavými mačkami riešime v spolupráci s RVaPS, sú potrebné koterce a je 

   nedostatok ľudí, ktorí by s tým robili,  

 - čo sa týka bezdomovcov, situácia je taká, že pokiaľ neporušujú žiadne predpisy a zákony, 

   je ich vôľa, kde sa budú zdržiavať, je to demokracia,  

 - inak porušujeme ich práva. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka psov, situácia je relatívne dobrá, 

 - čo sa týka mačiek, nemyslím si, že zamestnáme ľudí, ktorí by chytali mačky po meste,  

   skôr je tu priestor, pre odbornú organizáciu, ktorá by nám to zastrešovala, 

 - čo sa týka bezdomovcov, očakávam od náčelníka MsP, že nájde spôsob, regulárny,  

   demokratický a neprispôsobivých občanov vykáže z mesta.  

  
 V rozprave vystúpil:  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - netreba to zjednodušovať, že je to demokracia, jednoducho treba nájsť legálny spôsob 

   ako tých ľudí z centra mesta vykázať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 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. 390/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa ruší  

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní,  

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností  

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník  

  Predkladal:  Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  

 Z rokovacej miestnosti odišli poslanci: PhDr. Ján Vook, Mgr. Vladimír Kaliňák,  

 Mgr. Pavel Olejár, PhDr. František Pochanič, PaedDr. Jozef Poperník, Mgr. Nadežda 

 Fedorková a Mgr. Marcela Ivančová. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konštatoval, že rokovanie nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa,  
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 - vyhlásil prestávku. 

  
 Prestávka: od 14.15 hod. – 14.40 hod., 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - po skončení prestávky konštatoval, že rokovanie nie je spôsobilé rokovať a uznáša sa,   

 - prerušil rokovanie MsZ,  

 - poďakoval prítomným za účasť, 

 - pozval prítomných na Dni Svidníka a odovzdanie Ceny mesta Ing. Michalovi Bartkovi. 

 - konštatoval, že do 7 dní bude zvolané zasadnutie na prerokovanie zostávajúceho 

   programu rokovania MsZ.  

  
 Rokovanie bolo prerušené dňa 29. júna 2017 o 14.45 hod. 

  
 Rokovanie 29. zasadnutia MsZ pokračovalo 6. júla 2017 o 14.00 hod. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - opätovne privítal prítomných na rokovaní, 

 - konštatoval, že na rokovaní je prítomných 11 poslancov, 

 - poslanci Mgr. Kamil Beňko, Peter Pilip a MVDr. Michal Zozuľák svoju neúčasť 

   ospravedlnili, 

 - poslanec MUDr. Peter Breznoščák príde počas rokovania,  

 - informoval, že uznesením MsZ do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Vladimír 

   Kaliňák, Mgr. Pavel Olejár a Martin Ždiňak, za overovateľov zápisnice boli určení: 

   Ján Hirčko a PhDr. Ján Vook a za zapisovateľku bola určená Anna Vašková, 

 - program rokovania bol schválený podľa pozvánky s navrhovanou zmenou, 

 - budeme pokračovať bodom č. 12.  

  

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa ruší  

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní,  

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností  

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník  

  Predkladal:  Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišli poslanci: PhDr. Ján Vook, Mgr. Vladimír Kaliňák,  

 Mgr. Pavel Olejár, PhDr. František Pochanič, PaedDr. Jozef Poperník, Mgr. Nadežda 

 Fedorková a Mgr. Marcela Ivančová. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konštatoval, že rokovanie nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, 

 - vyhlásil prestávku. 

  
 Prestávka: od 9.05 hod. – 9.30 hod., 

  
 Po prestávke v rokovacej miestnosti nebol prítomný poslanec PhDr. František Pochanič.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - tento bod stiahol z rokovania.  

  

13.  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. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Mgr. Pavel Olejár.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 391/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka   

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 23 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 392/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

  15.  Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Mgr. Pavel Olejár. 

  
  

 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia prerokovala pôvodný materiál zo dňa 8. júna 2017 a doporučuje prerokovať  

   a schváliť programy: 1.3.d), 3.1., 3.5., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3.3., 9.1., 9.2., 9.4., 10.2., 11.2., 

   13.1. a 13.5., 

 - komisia mala výhrady k položkám: 1.3.c), 1.7., 4.3. a 7.1., 

 - komisia nedoporučuje prerokovať a schváliť programy: 1.3.a), 1.3.b) a 1.3.e).  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - projekty, ktoré navrhujeme, sú potrebné k stavebnému povoleniu s tým, že máme jedinečnú 

   šancu získať finančné prostriedky z európskych zdrojov, 

 - jedným z najdôležitejších projektov je rekonštrukcia priestoru pri knižnici , 

 - tieto finančné prostriedky sú určené pre menej rozvinuté okresy a k podaniu žiadosti je  

   potrebné mať projektovú dokumentáciu,  

 - ku každej stavebnej úprave vo väčšom rozsahu je potrebná projektová dokumentácia, 

 - v minulosti všetky projekty, ktoré boli spracované boli využité, okrem jediného projektu,  

   a to rekonštrukcia MŠ Ul. Duklianska, ktorý sa následne predal a teraz je kompletne 

   zrekonštruovaný, 

 - čo sa týka letiska, myslím si, že letisko je strategické pre rozvoj cestovného ruchu 

   a navrhovaná investícia nám pomôže letisko zastabilizovať, 

 - zo strany poslancov bola oprávnená požiadavka, že chcú byť pri spracovaní projektov, 

 - chcem garantovať, že ak sa podporia projekty, od prvého dňa môžu byť poslanci pri 
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   celom procese projektovania, 

 - chcem vyvrátiť aj obavu, že ak by sme nezískali finančné prostriedky, navrhované projekty 

   by sa využili. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - mám výhrady voči tejto navrhovanej zmene rozpočtu, 

 - v materiáli nie je zapracované navýšenie dotácie pre karate klub o čiastku 1 tis. Eur aj  

   napriek tomu, že zo strany vedúceho OFaSM MsÚ bolo sľúbené, že sa to do tejto zmeny 

   zakomponuje, 

 - na jednej strane chceme robiť projekty a na druhej strane nemáme zabezpečené finančné 

   prostriedky, 

 - čo sa týka odvodnenia spevnených plôch, v prvom rade by sme mali mať súhlas od 

    vodární a až potom postupovať ďalšími krokmi,   

 - čo sa týka cyklotrás, je potrebné mať majetkovo-právne vysporiadané pozemky,  

 - ďalším problémom sú výspravky a opravy miestnych komunikácií, 

 - navrhujem riešiť opravy a výsprávky miestnych komunikácií komplexne na základe 

   architektonickej štúdie, kde by sa po jednotlivých etapách v priebehu 3 rokov zrenovovalo 

   širšie okolie centra mesta,  

 - diskutabilné sú aj navrhované čiastky projektov, veľmi ťažko sa rozhoduje, keď nepoznáme 

   znalecký odhad týchto prác. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - máme jedinečnú šancu získať finančné prostriedky z európskej únie, mali by sme sa tejto  

   šance chytiť, 

 - všetky projekty, okrem projektu rekonštrukcia MŠ Ul. Duklianska, boli využité, 

 - chceme odkanalizovať mesto Svidník, čím by sa vyriešil problém zrážkovej vody, 

 - ku procesu verejného obstarávania sú prizývané aj vodárne, 

 - časť peňazí na tento projekt je možné získať cez akčné plány,  

 - ďalším dôležitým projektom, kde môžeme získať peniaze pre menej rozvinuté okresy, 

   je rekonštrukcia priestoru pri knižnici,  

 - cyklistické trasy navrhujeme tak, aby išli po pozemkoch PBaH, s ktorým je dohoda, že  

   tieto pozemky nám dajú do dlhodobého prenájmu na dobu 30 rokov za nájomné 1 Euro,  

  - čo sa týka rekonštrukcie chodníkov v širšom okolí centra mesta, tieto by sa mali opravovať  

   v rámci projektu s mestom Jaroslaw, ide o chodník od Sochy arm. gen. L. Svobodu okolo 

   domu kultúry, okolo Sochy A. Pavloviča, parkovisko a popri bytovej jednotke B18.  

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, poslankyňa 

 - na 27. zasadnutí som vzniesla požiadavku o vybudovanie chodníka na Ul. J. Gagarina,  

 - bolo mi odpovedané, že nakoľko ide o vybudovanie nového chodníka, treba to zapracovať  



 33 

   do rozpočtu, jedná sa o sumu 22 tis. Eur bez osvetlenia a 27 tis. Eur s verejným osvetlením, 

 - avšak do 3. zmeny rozpočtu táto požiadavka nebola zapracovaná.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - malo by prísť ku zhode, ktoré komunikácie a chodníky sa budú rekonštruovať, alebo  

   opravovať, 

 - nemám najmenší problém, aby chodník na Ul. J. Gagarina bol zrealizovaný. 

  
  Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec MUDr. Peter Breznoščák.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - čo sa zmenilo oproti predchádzajúcej 2. zmene rozpočtu, ktorú sme neschválili, pretože 

   veľa vecí sa tu opakuje, ale o podstatne znížené sumy, napr. položka 1.3.c), podobne 

   revitalizácia pešej zóny na sídlisku UTRA? 

 - zdá sa mi, že pôvodné sumy boli príliš nafúknuté,  

 - dookola sa tu opakujú vecí, ktoré už niekoľkokrát neprešli a zaoberáme sa nimi od začiatku 

   roka,  

 - čo sa týka zateplenia budovy TS, aká bude úspora?  

 - robiť niečo za každú cenu sa mi zdá nerozumné,  

 - poslanci presadzovali do rozpočtu opravu budovy OD Vašuta, ale v rozpočte na tento účel 

   sa nenavrhuje ani euro a pritom je to budova, z ktorej máme príjem,  

 - pomaly niektorí nájomníci začínajú z tejto budovy odchádzať,  

 - relatívne nízke je aj čerpanie niektorých položiek, napr. správa hnuteľného a nehnuteľného 

   majetku, 

 - nerozumiem, prečo žiadame navýšenie kapitoly na odstránenie havarijného stavu strechy 

   ÚPSVaR, keď v rozpočte máme na takéto opravy plánovaných 60 tis. Eur,  

 - právne služby mesta sa spomínajú v dvoch kapitolách,  

 - v rozpočte mi chýba návrh na realizáciu protihlukovej steny obchvatu mesta,  

 - informovala, akým spôsobom by sa dalo zabrániť hluku z obchvatu mesta, napr. vysadením 

   stromov v tejto lokalite, 

 - dozvedela som sa, že občania mesta chcú spísať petíciu, aby sa s tým hlukom niečo robilo,  

 - poznamenala, že na rokovaniach mestskej rady sa dookola opakuje, upozorňuje, ale stále 

   sa nič nedeje, napr. osadenie väčšieho počtu košov pre psie exkrementy,  

 - ako sme pokročili vo veci zriaďovateľskej listiny TS, lebo treba to čím skôr vyriešiť a ísť 

   ďalej?  

 - na mnohé vecí stačí zmeniť uhol pohľadu a možno to pôjde inak,  

 - poukázala, že nepokračuje sa v rokovaní ohľadom rokovacieho poriadku MsZ,  

 - povedala, že podľa zákona primátor a mestské zastupiteľstvo sú dva rovnocenné orgány,  

 - mestský úrad je výkonným orgánom primátora mesta a mám taký pocit, že primátor sa tej 

   výkonnej moci zbavuje.  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - robí sa mi veľmi ťažko, lebo ste mi zobrali všetky kompetencie, znížili  ste mi rozpočtové 

   opatrenia o 99 %, zobrali ste právnika a mzdy pre zamestnancov úradu, 

 - čo sa týka OD Vašuta, máme eminentný záujem, aby sa to rekonštruovalo, možno dlhšie 

   sme hľadali projektanta, ale ihneď ak budeme mať rozpočet na túto rekonštrukciu, navrhneme 

   to do rozpočtu,  

 - čo sa týka týchto nájomníkov v tomto objekte, ukazuje sa, že podnikateľské priestory sú 

   lukratívne na prízemí,  

 - čo sa týka protihlukovej steny, rozhodnutie, či sa to bude robiť z vlastných peňazí, musí  

   padnúť na mestskom zastupiteľstve, ale najideálnejšie by bolo, ak by sme získali externé  

   finančné prostriedky.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - práve preto som hovorila, že všetko nám trvá dlhšie, 

 - pred 2 mesiacmi som bola upozornená na to, že ministerstvo ŽP vyhlasuje výzvu 

   na protihlukové steny, ktorá končila 30. júna 2017 a tým pádom by sme mali tie externé 

   peniaze,  

 - čo sa týka OD Vašuta, je júl a my nie sme schopní naprojektovať zateplenie tejto budovy. 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - na položke právne služby je navrhovaná suma  10 tis. Eur na vyrovnanie starých dlhov  

   a 5 700 Eur sú navrhované na súdne poplatky, ktoré možno budeme musieť zaplatiť  

   ohľadne bytovky B6,  

 - peniaze na pozíciu právnika, ktorý by sa mal prijať sú zahrnuté v mzdových prostriedkoch.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - čo sa týka OD Vašuta, na jednom zo zasadnutí som spomínal o probléme, ktorý je v tomto 

   nákupnom centre, 

 - nie je pravdou, že na poschodí nie sú lukratívne priestory, 

 - vyjadroval som sa o výťahu, alebo o hľadaní riešenia pre podnikateľov, ktorí sú na poschodí, 

 - doteraz mi nebolo zodpovedané ohľadom vytvorenia priestoru pre odloženie kočíkov 

   alebo pre vozíčkarov v tomto objekte,   

 - bohužiaľ s týmto objektom sa doteraz nič neurobilo,  

 - dodnes nemám odpoveď na požiadavku vo veci zrealizovania opravy chodníka pri tenisových 

   kurtoch pri SPŠO, 

 - v rozpočte mi chýba a dodnes sa nikto nevyjadril ohľadom 4. vodopádu,  

 - akou formou sa bude riešiť vyplatenie odstupného pre istých zamestnancov, lebo je tam 

   dosť pochybení?  

 - čo sa týka fungovania mestskej rady, p. poslanec Olejár spomínal dôvody, pre ktoré sa  

   vzdal členstva, preto treba zvážiť, či sa oplatí byť členom mestskej rady.  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mestská rada je poradný orgán primátora, ktorá by mala pomáhať a radiť,  

 - čo sa týka OD Vašuta, v rámci možnosti sme týmto nájomníkom vychádzali v ústrety, 

 - riešili sa problémy v záujme všetkých nájomníkov, ale žiaľ situácia na 1. poschodí je trochu 

   komplikovaná, 

 - všetky požiadavky, o ktorých sa tu teraz rozpráva, musia sa navrhnúť do rozpočtu.  

  
 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 - cez náš odbor sa rieši bežná údržba, opravy a havarijné stavy objektov, ktoré sú majetkom 

   mesta,  

 - na tento rok máme plánovaných 53 tis. Eur na všetky budovy a 15 tis. Eur je na AB,   

 - opakovane sme riešili situáciu v OD Vašuta,  

 - do konca augusta by mala byť hovotá projektová dokumentácia a následne z kapitálových 

   výdavkov by sa riešila rekonštrukcia tohto objektu,  

 - nájom v týchto priestorov je 35 Eur/m2, ale najväčší problém je v tom, že odišla predajňa 

   kníh a zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť ďalšieho predajcu, 

 - v súčasnej dobe je problém s obuvou, ale už sa hlási ďalší nájomca, takže verím, že situácia 

   sa porieši,  

 - p. Andrejko zvažuje výpoveď, ale boli mu ponúknuté priestory v prízemí.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - čo sa jedná nízkeho čerpania položky správa nehnuteľného majetku, táto položka určite 

   bude vyčerpaná, pretože väčšinou opravy sa robia v letných mesiacoch,  

 - čo sa týka odstupného, podľa našich zistení z Okresného úradu, odboru školstva Prešov  

   je možné v rámci dohadovacieho konania získať na tento účel finančné prostriedky,  

 - vlastné prostriedky sa nemôžu použiť na prenesené kompetencie.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - nie je problém zapracovať požiadavky OD Vašuta do rozpočtu, ale dodnes sa mi nedostala 

   žiadna odpoveď na moje pripomienky,  

 - p. Andrejko niekoľkokrát žiadal, že na vlastné náklady urobí výmenu plastových okien, 

   aby sa mu potom kompenzovalo s nájomným a doteraz sa nič neurobilo,  

 - podnikatelia si hľadajú nové lukratívnejšie priestory.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - musím reagovať na slová p. primátora, 

 - kompetencie primátora a mestského zastupiteľstva určuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom 

   zriadení,  

 - ak poslanci niečo schvaľujú, tak schvaľujú len v intenciách zákona, pretože ináč uznesenia 

   by boli neplatné, 

 - súhlasím s tým, že sa možno robí ťažko, ale ani nám poslancom sa nerozhoduje ľahko,  
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 - je to asi preto, že je problém v komunikácii, v hľadaní dohody a v dodržiavaní slova, 

 - poukázal na programy 1.3a), 1.3.c),  11.2., cyklistické chodníky, požiadavka na vybudovanie 

   chodníka na Ul. J. Gagarina, o ktorých sa na mestskej rade rozpráva a aj napriek tomu  

   sa nezapracovali do materiálu na MsZ, 

 - doteraz sa nič neurobilo pre psíčkarov,  

 - poznamenal, že ak budeme držať slovo, ak budeme držať dohody z mestskej rady, tak sa 

   bude robiť ľahšie.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - budem sa stále opakovať, že primátorovi boli znížené rozpočtové opatrenia zo 100 tis. Eur 

   na 1 tis. Eur, o 99 %,  

 - projekty sa preto dávajú opätovne do mestského zastupiteľstva, lebo vo viacerých 

   prípadoch sa predlžili výzvy a môžeme sa uchádzať o európske zdroje.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - čo sa týka parku pre psíčkarov, po rozhovore s riaditeľkou ZŠ 8. mája padol návrh, aby 

   schválené finančné prostriedky na zriadenie parku pre psičkárov išli na vybudovanie 

   chodníka pri tejto škole.   

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - čo sa týka vyplatenia odstupného pre zamestnancov ZŠ 8. mája, myslím si, že Okresný 

   úrad, odbor školstva Prešov v rámci prenesených kompetencií tieto finančné prostriedky 

   neuvoľní,  

 - podľa zákonníka práce sa odstupné vypláca z dôvodu nadbytočnosti, alebo zrušenia 

   pracovnej pozície,  

 - boli títo zamestnanci nadbytoční, keď pracovali do konca školského roka?   

 - k 30. júnu 2017 odchádzalo do zaslúženého dôchodku viacero učiteľov, ako sa majú 

   na túto situácia pozerať títo učitelia?  

 - vyplatenie odstupného v tomto prípade je v rozpore so zákonom? 

 - v prípade kontroly, kto bude za to zodpovedný?   

 - kedy bola doručená žiadosť od p. riaditeľky, lebo je to vážny problém, ktorý bolo potrebné 

   ihneď riešiť,  

  - nie je dobré, keď sa stále problémy odsúvajú,  

 - opakuje sa situácia ako na ZUŠ, ale kompetentní namiesto toho, aby to riešili, vyberú sa na 

   služobnú cestu samozrejme v rámci zdokonaľovania partnerských vzťahov. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - veľmi oceňujem, že tak hájiš zamestnancov školstva, bol by som rád, ak by si tak hájil  

   aj zamestnancov mesta a TS, 

 - k vyčítaným služobným cestám, som veľmi rád, že sme získali toľko finančných prostriedkov 

   v rámci poľsko-slovenských projektov.   
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 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - problematiku odstupného na ZŠ 8. mája som konzultovať s Okresným úradom, odborom 

   školstva Prešov so záverom, že mesto z originálnych príspevkov môže prispieť na prevádzku 

   školy a nie na mzdové náklady.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

 Prítomní: 11, za: 0, proti: 2, zdržali sa: 9, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté.  

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - požiadal o vyhlásenie prestávky.  

  
 Prestávka: od 15.55 hod. – 16.05 hod.  

  

16.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2016/2017  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2017 

  Predkladal: Viktor Miňo, TS mesta Svidník  

 - poznamenal, že nakoľko nebola schválená čiastka 35 tis. EUR v návrhu 3. zmeny rozpočtu, 

   je nereálne zrealizovať plán vysprávok. 

  
  Prítomný:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 393/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - požiadal o vyhlásenie prestávky.  

  
 Prestávka: od 16.08 hod. – 16.10 hod.  

  

17.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

  z fondov EÚ na projekt: „Svidník – miestna občianska poriadková služba“  

  Predkladal:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 17: 

 Prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 394/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

  z fondov EÚ na projekt: „Svidník – kompostéry pre rodinné domy“  

  Predkladal:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - kým budú kompostéry k dispozícií ako majú občania nakladať s biologickým odpadom? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - o aký počet kompostérov sa jedná?  

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
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 - občania môžu tento kompost zlikvidovať v rámci svojho pozemku,  

 - ide o 900 ks kompostérov a v meste máme 860 rodinných domov.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - veľmi dobré vieme, ako sa nakladá s takýmto odpadom, 

 - vytvárajú sa čierne skládky, 

 - nedodržuje sa všeobecne záväzné nariadenie a ani nie je kontrola na jeho dodržiavanie, 

 - žiadam zodpovedných kontrolovať dodržiavanie VZN a na najbližšom zasadnutí MsZ 

   informovať ako bolo dodržiavané VZN a aké boli udelené sankcie v prípade jeho  

   porušovania. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - osobne nemám skúseností, aby sa na Nižnom Svidníku vytvárali čierne skládky, 

 - skôr čierne skládky vytvárajú ľudia z mimo nášho mesta.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nevidím zmysel tejto investície.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - investícia je z môjho pohľadu dobrá,  

 - bude sa skvalitňovať životné prostredie,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

 Prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 395/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2017  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - p. primátor na mestskej rade povedal, že bude určený presný dátum, alebo týždeň, 
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   v ktorom sa bude konať zasadnutie MsZ,  

 - je potrebné vrátiť sa k slovu z mestskej rady a určiť si konkrétny dátum zasadnutia.  

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - podporil požiadavku poslanca Mgr. Vladimíra Kaliňáka, 

 - je dobré si stanoviť presný dátum zasadnutia, pretože niektorí z nás si plánujú prácu na  

   niekoľko týždňov dopredu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyhlásil prestávku na dopracovanie návrhu uznesenia.  

  
 Prestávka od 16.25 hod. – 16.35 hod.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - navrhol, aby sa zasadnutia MsZ uskutočnili 27. septembra 2017 o 9.00 hod. a 13. decembra  

   2017 o 9.00 hod.,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k bodu č. 19: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 396/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2017  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 29 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

 Prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 397/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21.  Interpelácie poslancov  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - rokovalo vedenie mesta s Povodím Bodrogu a Hornádu ohľadom možnosti rekreovania 

   sa občanov v letných mesiacoch pri 4. vodopáde? (odpovedané) 

 - dodnes nie je vyznačený prechod pre chodcov na Ul. Duklianskej smerom k CZŠ, prosím 

   o jeho realizáciu, (odpovedané) 

 - vyjadril sa k situácii na Ubytovni na Ul. Sov. hrdinov, 

 - zistil som, že v ubytovni na radiátoroch neexistujú žiadne merače tepla a teplá voda 

   tečie iba 2x týždenne, 

 - za správu majetku platí nájomca 6 Eur,  

 - prečítal obsah mandátnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o., 

 - podľa zmluvy je za tento stav niekto zodpovedný, 

 - náčelník mestskej polície v predkladaných správach nikdy nekonštatoval, že došlo k  

   zisteniu poškodzovania cudzieho majetku, 

 - ubytovňa zostala v dezolátnom stave, 

 - nie je to riešenie, keď povieme, že ju zatvoríme a budeme čakať na eurofondy, aby sme ju 

   zrekonštruovali na nové byty, 

 - treba sa touto situáciou zaoberať (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka 4. vodopádu, po rokovaní s vedením Povodia Bodrogu a Hornádu kúpanie je 

   na vlastné nebezpečie, kúpanie je tam zakázané, ale aj napriek tomu bude tam oddychová 

   zóna, dáme tento priestor vykosiť a vyčistiť, 

 - čo sa týka prechodu pre chodcov, túto požiadavku promptne zrealizujeme, 

 - veľmi si pomáhame s ľuďmi cez projekty ÚPSVaR, ktorých teraz zamestnávame na 

   vyznačenie parkovacích miest,  

 - čo sa týka ubytovne, na začiatku bola situácia veľmi zložitá,  

 - hľadal sa spôsob, aby sa z rozpočtu mesta neplatili náklady za vodu nájomníkov, 

 - systém sa nastavil dobre a výsledok je taký, že nájomné sa vyberá od nájomníkov cez 

   osobitného príjemcu,  
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 - šíria sa fámy, že nájomníci majú všetko zadarmo, to nie je pravda, pretože nájomníci si 

   platia nájom, tak ako ktorýkoľvek nájomca v meste, 

 - v tejto chvíli sa neviem vyjadriť, čo ďalej s ubytovňou, akým smerom sa vydáme.   

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - akým spôsobom budeme preberať túto bytovku od správcu SLUŽBYT, s.r.o.? 

 - kto je zodpovedný, že tento majetok mesta teraz takto vyzerá? 

 - vyjadril sa k výške nájmu a porovnal bytový dom B6 s bytmi na Ul. Festivalovej.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyzval p. poslanca Vooka na dobrú spoluprácu, ako kolegu splnomocnenca vlády pre 

   rómsku problematiku, 

 - byty, v ktorých bývali Rómovia, sú v dobrom stave, 

 - problém je v spoločných priestoroch,  

 - najväčší problém boli balkóny, ktoré boli poškodené možno aj nájomníkmi, ale možno aj 

   zubom času, 

 - porovnávať bytovku B6 s bytmi na Ul. Festivalovej pre sociálne slabších občanov sa nedá, 

   lebo B6 je štandardný nájomný byt.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - aký je dôvod neúčasti riaditeľa TS na ostatných zasadnutiach MsZ? (odpovedané) 

 - bolo spomínané, že TS majú svojho právnika, 

 - prečo sa neradia TS s právnikom mesta? (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - momentálne mesto je bez právnika, 

 - TS robí právnik na dohodu určité úkony za minimálne náklady, 

 - p. riaditeľ TS každú neúčasť na rokovaní ospravedlnil, či zo zdravotných dôvodov, alebo 

   dlhodobo plánovanej dovolenky, ale osobne si myslím, že nie je riešenie, aby p. riaditeľ 

   neprišiel na rokovanie.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - bolo povedané, že nedá sa porovnávať B6 s bytmi na Ul. Festivalovej, ale aj v jednej aj  

   v druhej bytovke sú na to ľudia odkázaní.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - bytovka B6 a byty nižšieho štandardu sú neporovnateľné vecí.  
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22.  Rôzne  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - okres Svidník je vládou SR schválený a zapojený do akčného plánu ako málo rozvinutý 

   okres, 

 - cieľom akčných plánov je vytvorenie pracovných miest a ich podpora, 

 - mesto Svidník ale nemá dlhodobo pripravené možnosti, kde by bolo možné vytvoriť 

   vhodné podmienky na výstavbu akejkoľvek výrobnej haly,  

 - chcem upriamiť pozornosť, že niekoľko firiem by malo záujem rozšíriť výrobu, ale nemajú 

    kde, lebo mesto nemá priestor, či pozemky, kde by sa mohlo stavať,   

 - na vykupovanie pozemkov podnikatelia nemajú čas a ani zamestnancov, 

 - mesto má ale viac možností a hlavne zamestnancov, ktorí by mohli byť určení na takýto 

   výkup pozemkov, 

 - ak investujeme do individuálnej bytovej výstavby z vlastných zdrojov mesta nemalé peniaze, 

   tak musíme určiť prioritu aj pre potreby vytvárania pracovných príležitostí,  

 - sú 2 možnosti výkupu, buď za odplatu, prípadne sa určí formou primeranej zámeny za 

    podobné pozemky, ktoré mesto má ešte v majetku,  

 - peniaze investované do pozemkov sa mestu vrátia cez spätný odpredaj investorovi alebo 

   našim samotným podnikateľom, 

 - navrhujem, aby sme si určili lokalitu na výkup týchto pozemkov.  

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - tzv. Petrova dolina bola stále určená na priemyselný park a je schválená aj v územnom 

   pláne mesta ako priemyselná zóna, 

 - s výkupom týchto pozemkov sme sa obrátili aj na ministerstvo hospodárstva,  

 - v minulosti sme mali schválené finančné prostriedky na vybudovanie priemyselnej zóny,  

   žiaľ rozhodnutím vlády SR tieto zdroje nám neboli pridelené, 

 - situácia dnes je taká, že investorom pre menšiu výrobu vieme ponúknuť priestory v meste 

   Svidník, 

 - do budúcna budeme musieť prísť k výkupom pozemkov, ale otázka stojí: kto a za akú cenu 

    bude tieto pozemky vykupovať?   

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta Svidník,  

  - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  
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 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

 Prítomní: 11, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 398/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

23.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 17.05 hod. ukončil. 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 
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