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Zápisnica z 25. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,  

konaného 2. februára 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. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. Peter Pilip       

9. PhDr. František Pochanič       

10. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. Ján Vook     

12. MVDr. Michal Zozuľák       

13. Ing. Vladimír Žak 

14. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Ján Hirčko     

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

 

1.   Otvorenie 
 

2.  Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017   

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

  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku  

4.  Stanovisko Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o vybudovanie objektu športovej haly  

  v meste Svidník  

5.  Interpelácie poslancov  

6.  Rôzne  

7.  Záver  
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1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov, 

 - konštatoval, že poslanec Ján Hirčko ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania. 

  
  K návrhu programu rokovania sa vyjadril:  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhol doplniť program rokovania za bod č. 4 zaradiť bod „Interpelácie poslancov“ a potom bod  

    „Rôzne“. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie odporučil zvoliť týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimír Kaliňák, Mgr. Pavel Olejár a PhDr. František Pochanič.  

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne iné návrhy.  

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Mgr. Marcela Ivančová a Peter Pilip. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú, 

  - dal hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Mgr. Pavla Olejára –program rokovania rozšíriť 

    o bod „Interpelácie poslancov“ a o bod „Rôzne“.  

   
  Hlasovanie č. 1 – doplňujúci návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára – program rokovania rozšíriť  

  o bod „Interpelácie poslancov“ a o bod „Rôzne“: 

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

  Návrh bol schválený.  

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

  - predkladám návrh uznesenia. 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 327/2017 tvorí prílohu zápisnice.  

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

2.  Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017   

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odporúčam nezaoberať sa a vypustiť z návrhu dva projekty, ktoré by sme posunuli do ďalšieho 

   zasadnutia MsZ, a to odkanalizovanie mesta Svidník a zateplenie TS, 

 - odkanalizovanie mesta Svidník z technického hľadiska je veľmi náročný a zložitý proces, ale pre  

   mesto Svidník je prospešný,  

 - urobíme pracovné rokovanie za účasti generálneho riaditeľa VVS, a.s. Košice, riaditeľa závodu VVS, a.s. 

   Svidník a vedenia mesta, kde bude hľadať riešenie a ďalší postup, 

 - čo sa týka zateplenia TS, po konzultácii s ARR PSK, ktorá nás pri predkladaní týchto projektov 

   zastupuje, je potrebné, aby sme si určili priority a z nášho podľa najdôležitejšie sú projekty ako 

   zateplenie ZŠ na Ulici Karpatskej, riešenie pešej zóny na sídlisku UTRA, cyklistické chodníky 

   a zateplenie ZUŠ,  

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - poslanci s vedením mesta sa teraz prvýkrát oficiálne stretávajú, aj keď sme pri schvaľovaní rozpočtu na 

   rok 2017 kritizovali postup vedenia mesta pri príprave rozpočtu na rok 2017,    

 - príprava dnešného rokovania nás nemilo prekvapila, pretože nebola zvolaná ani MsR a materiál 

   nebol prerokovaný ani v komisiách,  

 - na to, aby sme sa mohli kvalifikovane rozhodnúť, potrebujeme ďaleko viac informácií a nestačí len  

   vymenovať akcie, na ktoré chceme robiť projektové dokumentácie bez nejakých ekonomických analýz, 

 - rozpočet v roku 2016, aj keď nám bolo niektorými poslancami vyčítané, že je nereálny, sa naplnil,  

   dokázali sme, že vieme šetriť, 

 - podobným spôsobom chceme pokračovať aj v roku 2017,  
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 - začiatkom roka som začal e-mailom komunikovať s vedúcimi odborov MsÚ a prednostom MsÚ, písal 

   som konkrétne otázky na konkrétne problémy a musím s poľutovaním konštatovať, že skoro ani na  

   jeden e-mail som nedostal včas odpoveď,  

 - zrejme zámerne, aby sa nepovedalo, že som nedostal odpoveď, tak dnes som dostal odpoveď na otázky  

   týkajúce sa plnenia rozpočtu na rok 2016 a či zmluvy, ktoré podpísal pán primátor na sklonku roka 

   na projektové dokumentácie, sú v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, 

 - vyjadril sa k obsahom týchto odpovedí,  

 - mám za to, že došlo k porušeniu rozpočtových pravidiel a že hlavný kontrolór mesta by mal konať 

   v zmysle schváleného uznesenia a mal by podať podnet na prokuratúru, 

 - informoval, že vláda pripravuje novelizáciu zákona, kde sa zjednoduší postup, ktorý sa bude týkať práve 

   samospráv a obstarávania projektových dokumentácií,  

 - v návrhu 1. zmeny rozpočtu sú popísané tie projektové dokumentácie, do ktorých sa môže mesto zapájať 

   do 30. júna,  

 - myslím si, že keď sa dovtedy nezmení zákon, tak máme ešte dosť času na to a mohli by sme ešte počkať,  

   preto sme sa rozhodli z tohto materiálu vynechať akcie ako zateplenie TS, pešia zóna na sídlisku UTRA, aj  

   keď k tomuto projektu sa nebránime diskusii a možno by bolo vhodné do nej vtiahnuť aj občanov mesta, 

   odkanalizovanie mesta Svidník a cyklochodníky, 

 - tak ako v minulom roku sa nám podarilo aj napriek obštrukcii pána primátora hlasmi 11 poslancov 

   schváliť investície, tak aj v tomto roku chceme pokračovať v ďalších investíciách a chceme, aby MsÚ 

   zabezpečil vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na zateplenie a zrekonštruovanie 

   OD Vašuta,  

 - prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR 

   č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu 

   1. zmeny rozpočtu na rok 2017 vo výdavkovej časti rozpočtu. Nenavýšiť v programe 1.3 Príprava 

   a implementácia rozvojových programov: Technické služby mesta Svidník – zateplenie – 7000 EUR, 

   Pešia zóna na sídlisku UTRA – 20000 EUR, Odkanalizovanie mesta Svidník – 180000 EUR,  

   Cyklochodníky – 17300 EUR. Znížiť v programe 3.1 Právne služby mestu o 1000 EUR.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - všetky tieto materiály, ktoré sú teraz predložené, boli prerokované v každej komisií a v MsR v mesiaci 

   december pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017, kde si pán poslanec nemal ani jeden dotaz, 

 - máme za sebou úspešné obdobie, kde sa nám podarilo zrealizovať veľa dobrých vecí, 

 - mali by sme hľadať spoločné riešenia a keď sa rozhodnete, že sa bude robiť Ul. Sov. hrdinov, ja sa tomu 

   len poteším.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - pán primátor zavádzaš občanov a poslancov ak tvrdíš, že materiály, o ktorých dnes rokujem,e boli 
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   prerokovávané na zasadnutí MsZ v mesiaci december, veď to nie je pravda, 

 - nie je pravda ani tvrdenie, že na rokovaní MsR nemám žiadne pripomienky, dôkazom toho sú zápisnice 

   zo zasadnutia MsR.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - môžem potvrdiť, že pred týmto rokovaním MsZ sme nemali žiadne rokovanie MsR a o niektorých 

   pripravovaných dielach, ktoré sú predložené v tomto návrhu zmeny rozpočtu, naozaj nevieme nič, 

 - chcem sa opýtať, čo zo starých rokov prenášame v platbe za projektové dokumentácie? 

 - akým spôsobom sú stanovené ceny projektových dokumentácií? 

 - boli robené nejaké súťaže alebo prieskumy cien na projektové dokumentácie, lebo niektoré sumy sú 

   zarážajúce?  

 - bola by som nesmierne rada, aby sa do diskusie okolo pešej zóny na sídlisku UTRA vtiahli aj občania mesta, 

 - keďže je tu veľký rozsah projektových a stavebných činností, kto bude zodpovedný na odbore VDŽPaRR 

   MsÚ za implementáciu týchto projektov? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - žiadne staré projekty sa neprenášajú do nového roku, 

 - zo starých rokov za projektové dokumentácie sa prenáša iba suma 286 EUR.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - teraz nevieme zadefinovať, kto bude projektovať jednotlivé akcie, pretože najprv sa musia schváliť 

   finančné prostriedky na projektové dokumentácie a následne bude vypísaná súťaž, 

 - navrhovaná suma je iba predbežná cena, ktorá sa súťažou zvyčajne zníži,  

 - stavebný dozor môže byť interný zo strany pracovníkov MsÚ, ktorý má na to oprávnenie, ale môže byť 

   aj externý, keď si ho objednáme.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - pred chvíľou bolo spomínané, že žiadne staré projekty sa nebudú platiť z nových projektov a dnes som 

   dostal e-mailom odpoveď na moje otázku, že či boli zmluvy č. 262/2016, 263/2016 a 264/2016 podpísané 

   v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník kde sa uvádza, že čiastka 

   4150 EUR je krytá z rozpočtu roku 2016 a zostatok bude uhradený v roku 2017,  

 - toto je celkový obraz tej našej komunikácie, toho zľahčovania problémov, ktoré otvárame, preto lebo  

   chceme šetriť finančné prostriedky a použiť ich na rozvoj mesta.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - som presvedčený, že nikto z nás tu prítomných nespochybňuje potrebu akýchkoľvek projektov, ktoré 

   umožňujú získať finančné prostriedky na skvalitnenie života v meste,  

 - v žiadnom prípade nechce spochybňovať potrebu realizácie každého z nich, ale vieme, že všetko naraz 

   sa urobiť nedá,  
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 - preto stanovme si na začiatku 2-3 priority, pri ktorých vieme presadiť ich úspešnosť a v ostatných  

   si stanovme časovú postupnosť,  

 - vítam ambíciu hľadať priority, len prosím hľadajme a diskutujme na MsÚ, v komisiách a v MsR a nie 

   priamo na rokovaní MsZ,  

 - tiež si nepamätám MsZ, na ktorom by sme o všetkých týchto projektoch rokovali,  

 - podľa mňa prioritou by mali byť deti a to zlepšenie výchovno-vzdelávacích podmienok a schválenie 

   tepelného komfortu MŠ, ZŠ Ul. Karpatská a ZUŠ,  

 - chcem vyjadriť presvedčenie, že rovnako ako poslancom, tak určite aj pánovi primátorovi záleží na úrovni 

   manažovania a kvalitnej organizácii práce MsÚ, 

 - dovolím si nasmerovať otázku na pána primátora, ale aj na pána prednostu MsÚ, čo sa do dnešného dňa 

   zmenilo na MsÚ od prepuknutia škandálu v spojitosti s dochádzkou niektorých zamestnancov MsÚ, 

 - zaujíma ma aj, čo sa odialo na MsÚ po zverejnení výsledkov hodnotenia transparentnosti samospráv, 

   keď svidnícka samospráva prepadla o niekoľko priečok,  

 - boli prijaté nejaké operatívne opatrenia, ktoré by zlepšili úroveň manažovania a organizácie práce MsÚ 

   a aké opatrenia plánujete ešte urobiť, aby sa tento stav zlepšil?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - všetky tieto predložené projekty boli navrhované do rozpočtu na rok 2017, avšak tieto boli z rozpočtu 

   vyňaté a neboli schválené, 

 - je na poslancov, či sa tieto projekty schvália alebo neschvália, len hrozí jedná vec, že tieto výzvy sa už 

   nemusia opakovať, 

 - čo sa týka hodnotenia transparentnosti neklesli sme preto, že sme boli menej transparentní, ale klesli 

   sme preto, lebo potrebujeme vyčleniť finančné prostriedky na techniku, ktorá umožní občanom sťahovať 

   údaje z našej webovej stránky, 

 - požadovali sme navýšenie finančných prostriedkov na tento účel, žiaľ neboli schválené, 

 - stratili sme aj body pri prideľovaní bytov,  

 - neteší ma to, čo sa stalo na MsÚ, ale boli vyvodené z toho opatrenia a som hlboko presvedčený, že to, čo sa  

   stalo, sa už nikdy nebude opakovať.  

  
 Keďže do rozpravy sa už nikto nehlásil, primátor mesta požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie 

 návrhu uznesenia.  

  
 PhDr. František Pochanič, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia poslanca Mgr. Pavla Olejára.  

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 328/2017 tvorí prílohu zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 329/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

   

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

  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku  

 Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predkladám návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 330/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

4.  Stanovisko Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o vybudovanie objektu športovej haly  

  v meste Svidník  

 Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otváram rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili:  

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

 - komisia po prerokovaní neodporúča výstavbu nového areálu zimného štadióna, 

 - doporučuje revitalizáciu existujúceho štadióna. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - teší ma, že mesto má záujem, aby sa skvalitnili podmienky pre rozvoj ľadového hokeja a má záujem 



8 
 

   o to, aby sa zastrešila existujúca ľadová plocha, 

 - trápi ma skutočnosť, že terajšiu ľadovú plochu môžu hokejoví nadšenci využívať iba 2 mesiace v roku, že 

   súčasťou existujúcej ľadovej plochy sú nevyhovujúce šatne a v areáli chýbajú sprchy a toalety,  

 - projekt, ktorý nám bol písomne predložený zo strany MsÚ, hovorí o tom, že SZĽH oslovuje mesta a obce 

   a chce vybudovať ľadovú plochu na zelenej lúke, čo je dobrý zámer pre mesta, ktoré nemajú žiadnu ľadovú 

   plochu, 

 - myslím si, že mesto by sa nemalo uchádzať o vybudovanie novej ľadovej plochy, keď existujúcu ľadovú 

   plochu nedokáže využívať tak, ako by sme chceli, 

 - preto predkladám pozmeňujúci návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona 

   SNP č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: a) potvrdzuje záujem o vybudovanie 

   objektu športovej haly viacúčelového využitia a to formou zastrešenia existujúcej ľadovej plochy,  

   b) schvaľuje a odporúča podanie oficiálnej žiadosti na vybudovanie objektu športovej haly viacúčelového 

   využitia a to formou zastrešenia existujúcej ľadovej plochy.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - veľmi si vážim prezidenta SZĽH, ktorý prichádza s takouto iniciatívou o vybudovanie tréningových ľadových 

   plôch, ale rozmery takejto plochy nebudú vyhovovať hrať hokej súťažne, 

 - odporúčal by som skôr ísť do prekrytia existujúcej ľadovej plochy, ktorú už máme zrekonštruovanú. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - po preštudovaní tohto materiálu myslel som si, že sa jedná o halu, ktorá vyšla z občianskej iniciatívy, ktorú 

   zastrešuje pán poslanec Žak, 

 - máme informácie, že boli stretnutia futbalového klubu ohľadom projektu umelého trávnika v priestoroch 

   na ihrisku pri ZŠ Ul. 8. mája,  

 - navrhujem zjednotiť a upresniť informácie, prípadne vyhlásiť prestávku, aby sme sa nedostali do kolízie. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - po preštudovaní materiálu som bol zhrozený preto, lebo niečo, čo existuje vo Svidníku, chceme nahradiť 

   niečím iným, podľa mňa pre Svidník nepotrebným,  

 - máme zrekonštruované kĺzisko, tak treba ísť do toho, ale nie len za cenu prestrešenia, ale do kompletnej 

   rekonštrukcie s vybudovaním zázemia, s parkovaním a so všetkými službami,  

 - navrhujem, aby sme si dali vypracovať nejakú štúdiu, koľko finančných prostriedkov nás to bude stáť, 

   koľko dostaneme od SZĽH, koľko sme ochotní dať my, koľko prispeje PSK,  

 - združíme investície, alebo keby boli nejaké zaujímavé výzvy, tak by sme sa do nich zapojili, 

 - na druhej strane púšťame sa do združenej investície na vybudovanie futbalového ihriska, tak povedzme si, 

   čo je pre mesto dôležité, 

 - podľa mňa história futbalu je oveľa staršia ako hokeja,  
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 - pokiaľ mám informáciu, tak ihrisko s umelou trávou by malo byť na heliodróme.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - futbalové ihrisko na heliodróme má mať štandardnú veľkosť, 

 - zamyslíme sa nad hokejovým štadiónom, pre koho to ihrisko bude, keď počet obyvateľov klesá?  

 - možno toto viacúčelové využitie by bolo najlepším riešením.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - práve kvôli tomu dávam pozmeňujúci návrh uznesenia, že je zbytočne stávať novú ľadovú plochu,  

 - SZĽH oslovil niekoľko miest a čaká naspäť ich odozvu, kto bude o to mať záujem a potom budú tieto  

   zámery posudzovať, 

 - ak sa mesto do 15. februára nevyjadrí, tak SZĽH sa týmto zámerom nebude zaoberať, 

 - zatiaľ nie je známa ani forma financovania, 

 - ak by sa dnes tento zámer schválil, tak by to malo inú silu pri rokovaní so SZĽH.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - táto diskusia, ktorá sa tu rozvinula, potvrdzuje moje slová, že „hurá systém sa nevypláca“, 

 - ukazuje sa, že máme tu nový projekt, o ktorom mnohí poslanci ani nevedeli, 

 - začína nám to kolidovať s futbalovým ihriskom, ktoré ako som sa dozvedel, presúva sa na heliodróm a vieme 

   dobre, že pred niekoľkými rokmi sme schválili projekt na novú športovú halu pre volejbal práve tiež na 

   heliodróme, 

 - stanovme si priority, na čo Svidník má, čo chceme, kde to postavíme a ako to postavíme.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - netreba nič dehonestovať, pretože zatiaľ nič nemáme, 

 - dostali sme žiadosť od SZĽH, aby sme sa do 15. februára 2017 vyjadrili, či máme o to záujem a kde inde, ak 

    nie na mestskom zastupiteľstve sa k tomu máme vyjadriť,  

 - ak schválite tento zámer, budeme ho prezentovať na SZĽH s neistým výsledkom,  

 - zhodli sme sa, že projekt na ZŠ Ul. 8. mája nie je vhodný, že je lepší projekt prestrešiť existujúce klzisko, ale 

   žiaľ žiadna taká výzva neexistuje, aby nám poskytli finančné prostriedky, 

 - čo sa týka výstavby športovej haly pre volejbal na heliodróme, mal ju robiť súkromný investor, ktorý mal 

   získať finančné prostriedky z európskych fondov, avšak ich nezískal, 

 - čo sa týka futbalového štadióna, mali sme ho robiť pri ZŠ Ul. 8. mája s tým, že mesto Snina odstúpilo od 

   projektu a ostali voľné finančné prostriedky, o ktoré mesto Svidník prejavilo záujem, 

 - zvažovali sme, že to ihrisko umiestnime pri ZŠ Ul. 8. mája, kde je problém, pretože by bolo v blízkostí 

   bytového domu, preto sme našli inú vhodnejšiu variantu, a to na heliodróme,  

 - žiaľ situácia je taká, že mesto Snina prehodnotilo svoje rozhodnutie a zapojilo sa do tohto projektu,  

 - takže zatiaľ všade ťaháme za kratší koniec.  
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - žiaľ všetko toto sa dozvedáme až v tejto chvíli. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - akákoľvek kritika je zbytočná, pretože asi pred hodinou som sa dozvedel o Snine a zo SZĽH sme žiadosť 

   dostali pred 7 dňami. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - aj keď Snina sa zapojila do tohto projektu, mesto Svidník bude mať umelú trávu, aj na rekonštrukcie ihrísk, 

   aj na futbalové štadióny, pretože predseda PSK verejne prehlásil, že koľko peňazí dajú samosprávy miest 

   a obcí, takú istú výšku finančných prostriedkov poskytne aj PSK, 

 - verím tomu, že mesto Svidník bude v tomto projekte úspešné, 

 - čo sa týka ľadového štadióna, koncom apríla až začiatkom mája chce prísť odprezentovať investor, ktorý má 

   v prenájme kúpalisko, veľký projekt a keď bude úspešný, možno nebudeme potrebovať ani SZĽH. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - veľmi rád podporím pozmeňujúci návrh uznesenia pána poslanca Žaka, lebo mám za to, aby sme podporili 

   existujúci štadión, len sa obavám zmeny tohto uznesenia, lebo tá výzva smerovala na niečo a my povieme, 

   že sa uchádzame o niečo iné.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - my sa teraz nejdeme zaväzovať k výstavbe, je to iba zámer,  

 - som rád, že pán poslanec Olejár podporuje túto iniciatívu, tá výzva je na výstavbu novej ľadovej plochy, 

   ale keďže sme špecifické mesto, tak my to chceme realizovať zastrešením existujúcej ľadovej plochy,  

 - keď nepodáme túto žiadosť, tak sa nikdy nedozvieme, či to bude alebo nebude možné.  

  
 Keďže do rozpravy sa už nikto nehlásil primátor mesta vyhlásil prestávku od 15.30 – 15.40 hod. 

  
 Primátor mesta požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie. 

  
 PhDr. František Pochanič, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

  
 Hlasovanie č. 6 – pozmeňujúci návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 331/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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5.  Interpelácie poslancov  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na pána Vlčinova: došlo k prekročeniu niektorého programu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016, 

   ak áno, v ktorom programe a akú čiastku a kto podpísal finančnú kontrolu? (neodpovedané) 

 - na pána Vlčinova: po schválení 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 sa zmena 

   zapracovala do rozpočtu mesta Svidník na rok 2016, aké bolo plnenie jednotlivých programov 

   rozpočtov aspoň odhadom v percentách? (neodpovedané) 

 - na pána Vlčinova: koľko má mesto Svidník neuhradených faktúr a v akej výše v roku 2016, pred  

   alebo po lehote splatnosti?  

 - na pána Dr. Bujdoša: boli zmluvy č. 262/2016, 263/2016 a 264/2016 podpísané v súlade so 

   Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Svidník a Zásadami hospodárenia a nakladania 

   s majetkom mesta Svidník, boli kryté v rozpočte mesta Svidník na rok 2016? (neodpovedané) 

 - na pána riaditeľa TS Picha: ako naplnili rozpočet TS mesta Svidník na rok 2016, majú TS záväzky 

   a pohľadávky, v akej výške za rok 2016 a vyplatili TS svojim zamestnancom mzdy na rok 2016? 

   (neodpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odpovieme písomne.  

  

6.  Rôzne  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - predkladám návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR 

   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a, ods. 9 písm. 

   c) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje nájomnú zmluvu 

   na prenájom tenisových kurtov nachádzajúcich sa na pozemkoch KNC č. 645/36 zastavané plochy 

   a nádvoria vo výmere 1509 m2 a KNC č. 645/37 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 524 m2, 

   k.ú. Svidník, zapísaných na LV č, 1 pre nájomcu Občianske združenie STOPBALL so sídlom  

   8. mája 492/8, 089 01 Svidník, IČO?: 42079811 na dobu prenájmu 20 rokov za nájomné vo výške 

   250 EUR/ročne, 

 - znenie zmluvy ste dostali pred zasadnutím MsZ, 

 - zmena sa týka v bode XI. skončenie nájmu, kde bolo ustanovenie, ktoré navrhovalo mesto Svidník, 

   že zmluva sa môže zrušiť uznesením MsZ.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predtým mal p. Goriščák so SPŠO prenájom tenisových kurtov na 1 rok a platil nájom 1000 EUR, 

 - teraz mesto navrhlo prenájom na 20 rokov a ročný nájom 250 EUR,  

 - mesto Svidník má záujem, aby tam boli tenisové kurty, 

 - do zmluvy si mesto dalo iba jedinú podmienku, že v budúcnosti, ak by tam bola nejaká investičná  
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   akcia, ak by mesto potrebovalo tento pozemok, že o zrušení zmluvy by muselo rozhodnúť mestské 

   zastupiteľstvo, a nie primátor mesta,  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pán primátor, prednedávnom som sa o tejto problematike s tebou rozprával a povedal si, že si 

   znenie zmluvy prekonzultoval s pánom Goriščákom a našli ste zhodu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - s pánom Goriščákom sme mali stretnutie, kde po vysvetlení zo strany pána Goriščáka bolo 

   deklarované, že to nie je problém, 

 - následne boli zasa k tomuto bodu pripomienky, ale nie u mňa, ale u pánov poslancov.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - preštudoval som rôzne zmluvy u niektorých miest a nikde takéto ustanovenie som nenašiel,  

 - ako môže niekto do niečoho investovať, keď nemá záruku, že mu nájom nebude o 3 mesiace zrušený, 

 - dajme priestor ľuďom, ktorí to chcú, lebo je to záslužná činnosť.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to jediná ochrana mesta, tak ako sa chráni pán Goriščák, chráni sa aj mesto,  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - v zmluve sú uvedené body, na základe ktorých sa môže zmluva vypovedať, 

 - dávam na zváženie prerokovať túto problematiku na riadnom zasadnutí MsZ. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pán poslanec trváš na svojom návrhu? 

  
 Keďže pán poslanec Pochanič trval na svojom návrhu pristúpilo sa k hlasovaniu.  

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

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 332/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z ďalšej časti rokovania svoju neúčasť ospravedlnil poslanec Mgr. Kamil Beňko. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vyjadril sa k sťažnosti, ktorú adresoval hlavnému kontrolórovi ohľadom nájomných zmlúv, ktoré 

   podliehajú schváleniu MsZ,  

 - uviedol som niekoľko prípadov, kde tomu tak nebolo a pán primátor podľa môjho názoru v rozpore 

   so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník podpísal nájomné zmluvy na 

   obdobie dlhšie ako 1 rok bez súhlasu MsZ,  

 - navrhujem taký ústretový krok, aby sme to nemuseli riešiť niekde inde a napokon by sa to vrátilo aj 

   tak na MsZ, aby sme sa na najbližšom zasadnutí MsZ venovali všetkým takým zmluvám, ktoré boli 

   podpísané primátorom mesta na obdobie dlhšie ako 1 rok, aby sme to preschválili v MsZ v súlade 
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   s tým, čo sme si v roku 2015 v zásadách upravili,  

 - vyjadril sa k problematike uloženia optických káblov firmou Antik Telecom, s.r.o., 

 - uviedol, že doteraz nevie, kto vyzval firmu SLUŽBYT, s.r.o., aby boli takí ústretoví, aby umožnila 

   túto pripokládku, zarazila ho odpoveď, ktorú dostal z MsÚ, že firme Antik Telecom, s.r.o. bol daný  

   ústny súhlas na rokovaní dňa 30.5.2015, z ktorého nebol urobený ani záznam, Antik Telecom, s.r.o. 

   doteraz nezaplatil vecné bremeno,     

 - keďže Antik Telecom, s.r.o. sa nijako nepodieľal na výkopoch teplovodov, tým pádom občania 

   mesta platia za ten výkop vo fixnej zložke tepla,  

 - Antik Telecom, s.r.o. doteraz nemá skolaudovanú stavbu a napriek tomu predáva svoje služby, 

 - Antik Teklecom, s.r.o. si do výkopoch dal viac chráničiek a niektoré z nich predal ďalším 

   dodávateľom, 

 - taký nekorektný a nezodpovedný prístup stojí na zváženie, 

 - ďalšou najzávažnejšou témou je komunálny odpad v meste Svidník,  

 - svojho času vstúpilo mesto do firmy Ekoservis, s.r.o., kde má podiel obec Šemetkovce a súkromný 

   vlastník z Košíc, sú tam percentuálne podiely spolupodieľania sa na výstavbe skládky komunálneho 

   odpadu a mesto Svidník vyváža komunálny odpad na skládku do Šemetkoviec, 

 - v minulom roku prebehli informácie ohľadom predaja skládky, videli sme veľa pozitív, ale aj 

   negatív, aby sme do toho išli, 

 - posledné riešenie je také, že firma Ekoservis, s.r.o. prenajala skládku a technické vybavenie 

   budovy novovzniknutej firme AGB ekotrend, s.r.o. Košice, v ktorej mesto nemá žiadny podiel, 

 - v rozpore so zákonom TS mesta podpísali zmluvu za uloženie odpadu s firmou AGB ekotrend,   

   s.r.o., 

 - TS mesta podpíšu zmluvu s firmou AGB ekotrend, s.r.o. a pritom je v platnosti zmluva  

   s Ekoservisom, s.r.o.,  

 - TS mesta podpísali zmluvu a dohodli cenu za uloženie odpadu, a to tak, že cena odpadu pre mesto 

   Svidník je vyššia ako majú okolité obce, ktorým TS robia zber a vývoz odpadu, 

 - je to nepochopiteľné, že TS mesta, ktorých zriaďovateľom je mesto, dohodnú takýto postup, 

 - mám pocit, že my sa spolupodieľame a financujeme odpadové hospodárstvo v okolitých obciach,  

 - TS podpísali zmluvu o navýšení sumy za uloženie odpadu, 

 - kto dal súhlas na to, aby TS mesta dohodli navýšenie ceny za uloženie odpadu a akým   

   spôsobom sme to potom premietli do ceny odpadu pre občanov mesta Svidník?  

 - toto všetko si malo robiť mesto Svidník vo vlastnej réžii a TS mesta mali zabezpečovať len zber 

   a vývoz odpadu,  

 - zrejme sa vytvárajú také podmienky ako keby sme išli firmu Ekoservis, s.r.o. postaviť na nejakú 

   šikmú plochu, aby sa firma zrušila a nejakým spôsobom padla,  

 - upozorňujem vedenie mesta, aby sme sa týmto problémom zaoberali, aby sme na novo otvorili 

   tému kúpy skládky,  

 - predložil návrh uznesenia k problematike rekonštrukcie obchodného domu „Vašuta“: Mestské 

   zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

   neskorších predpisov určuje MsÚ vo Svidníku spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie 

   riešenia zateplenia a rekonštrukcie obchodného domu „Vašuta“.   
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - úplne sa stotožňujem s názormi pána poslanca Olejára, 

 - čo sa týka káblovej televízie, právne je to veľmi zložitá situácia, 

 - čo sa týka skládky komunálneho odpadu, mám také cítenie, že celková firma Ekoservis, s.r.o. ženie 

   tento majetok do krachu a na to doplatia občania mesta Svidník, 

 - zaoberajme sa kúpou tejto skládky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodnák, primátor 

 - korektná diskusia k téme skládka komunálneho odpadu bude vtedy, ak budú prítomní zástupcovia 

   firmy Ekoservis, s.r.o., TS mesta a starosta obce Šemetkovce, 

 - myslím si, že najhorším riešením môže byť kúpa tejto skládky v takom stave, ako je,  

 - po právnej stránke sú to veľmi zložité veci, 

 - treba si uvedomiť, že mesto Svidník nikdy nebolo investorom skládky,  

 - dôležité je, že za posledné roky sa podarilo udržať cenu za vývoz odpadu pre občanov mesta Svidník, 

 - máme záujem riešiť tento problém, aby neboli pochybnosti, preto zvážim k tejto téme zvolanie 

   neplánovaného zasadnutia MsZ. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec  

 - vítam iniciatívu a som rád, že boli moje slová vyslyšané ohľadom rekonštrukcie obchodného domu 

   „Vašuta“. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - ohľadom odpadového hospodárstva bolo by dobré zvolať neplánované zasadnutie MsZ, rozobrať 

   túto tému a povedať si, že síce sa nám podarilo udržať cenu za vývoz odpadu pre občanov mesta 

   Svidník, ale na začiatku sme žiadali zvýšiť rozpočet o 20 tis. EUR, aby sme mohli dorovnať faktúry 

   za uloženie odpadu,     

 - chcela by som, aby sa v niektorých ďalších programoch rokovania MsZ objavil bod, kedy TS mesta 

   Svidník vystúpia s podrobnou analýzou zvýšených nákladov na likvidáciu snehovej kalamity,  

 - keďže máme veľa otázok k fungovaniu a možno aj k účtovným záležitostiam na TS, chcem poprosiť 

   hlavného kontrolóra, aby urobil kontrolu na TS,  

 - po vzhliadnutí záznamov z rokovaní MsZ sa mnohým občanom spôsob našej komunikácie zdá 

   možno neštandardný, nevhodný a pripadá im ako hádka, 

 - myslím si, že podobné, možno menej ostré diskusie prebiehali aj v minulých volebných obdobiach, 

   len musíme si uvedomiť, že nebol z toho robený záznam a občan si nemohol pozrieť ako tá diskusia 

   prebiehala a nemohol si urobiť názor o práci poslancov,  

 - zmenou pohľadu prístupu sa v minulom roku podarilo urobiť investície z vlastných finančných 

   prostriedkov,  

 - všetci veríme, že to má nejaký zmysel a bude to dobré pre obidve strany, aby sme sa dopracovali 

   k nejakej spokojnosti, 

 - som presvedčená, že pre toto nás naši voliči volili a nevolili nás preto, aby sme ticho prijímali 

   všetky argumenty. 

  
  



15 
 

 Z ďalšej časti rokovania svoju neúčasť ospravedlnili poslanci MUDr. Peter Breznoščák a MVDr.  

 Michal Zozuľák.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dobrí ľudia sa isto nehádajú, dobrí ľudia nájdu riešenie, 

 - treba povedať pravdu, že investície sme mohli zrealizovať aj preto, že boli vyššie podielové dane 

   ako sme očakávali.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - na dnešnom rokovaní sme schválili rekonštrukciu MŠ na Ulici 8. mája , chceme sa uchádzať 

   o finančné prostriedky na zateplenie ZUŠ, na zateplenie ZŠ Ul. Karpatská a chceme sa uchádzať 

   o prostriedky na zastrešenie existujúcej ľadovej plochy, 

 - v závere, aby to nevyznelo tak, že nechceme cyklochodníky, revitalizáciu obchodnej časti 

   pri Podduklianskej knižnici, odkanalizovanie mesta, alebo zateplenie TS, chcem poprosiť pána  

   primátora, aby sme sa k týmto veciam čím skôr vrátili, aby sme nepremeškali termín podania 

   žiadosti na zapojenie sa do projektov.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - znovu upozorňujem a žiadam opraviť zatekajúcu strechu na budove ÚPSVaR.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - predniesol návrh uznesenia poslanca Mgr. Pavla Olejára  

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 333/2017 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

7.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 16.40 hod. ukončil. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 
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Ing. Ján Holodňák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 

…................................................  ….................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

  

Mgr. Marcela Ivančová, v.r.  Peter Pilip, v.r. 

…................................................  …................................................... 

poslankyňa MsZ  poslanec MsZ 

 

 


