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Zápisnica z 27. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 27. marca 2017 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Členovia MsR: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

5. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  b) Určenie zapisovateľa 

  Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 13. decembra 2016 a 10. marca 2017 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 21. decembra 2016, 2. februára 2017 a 27. februára 2017 

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   

  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu   

  nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v   

  školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest  

  o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta 

  Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta 

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie  

  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník  

  v znení jeho neskorších zmien  
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7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

8.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

  Mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník 

9.  Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

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

11.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

12.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

13.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   

  z 2 februára 2017  

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

 „Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie“ 

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

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník“ 

16. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, 

 Svidník“ 

17. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník“ 

18.  Informatívna správa o stave minigolfového areálu a návrh na odstúpenie   

 od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012 

19.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016  

20.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016  

21.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016  

22.  Rôzne  

23.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 
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  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 213/2017, 

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 13. decembra 2016 a 10. marca 2017 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave sa vyjadril: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - poznamenal, že nepamätá si, aby sa hlasovalo o uznesení na poslednom zasadnutí MsR 

   k správe o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 214/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 21. decembra 2016, 2. februára 2017 a 27. februára 2017 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 215/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   

  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu   

  nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v   

  školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež odporúča schváliť tento návrh ako aj 

   ďalšie návrhy VZN týkajúce sa problematiky školstva.  

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 216/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest  

  o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta 

  Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - aké výlepné plochy sa rušia? 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - ako budú riešené veľké reklamné billboardy?  

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ  

 Svidník. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 217/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie  

  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník  

  v znení jeho neskorších zmien  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - kedy sa prijímalo VZN v minulom roku? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - máme už informáciu z ministerstva ohľadom dotazu?  

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ  

 Svidník. 

  
 Mestská rada odporučila MsZ prerokovať predložené návrhy VZN.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 218/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

  Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - máme prehľad o evidencii psov v meste? 

 - utratili sme nejakého psa?  

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - psy by mali nosiť evidenčné známky, 

 - je potrebné zvýšiť počet zberných nádob na exkrementy. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - čo sa týka obmedzenia voľného pohybu, rozšíril by som to na celé územie mesta, pretože 

   niektorí psičkári sú nedisciplinovaní.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - treba vyšpecifikovať, za čo sa platí daň za psa,  

 - je potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre psičkárov,  

 - treba sprísniť kontroly na evidenciu psov a o 3 mesiace podať informáciu o tomto stave.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - mesto by malo vytvoriť nejaký priestor, kde by sa psy mohli vybehať,  

 - mali by sa vytvoriť kultúrne podmienky,  

 - o tomto probléme len rozprávame, ale neriešime ho,  

 - v rozpočte boli na tento účel vyhradené peniaze, ale doteraz sa nič neurobilo,  

 - stanovme si termín do kedy sa to zrealizuje, 

 - treba zosúladiť číslovanie VZN. 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - do konca júla nie je problém to zrealizovať, 

 - číslovanie VZN je v poriadku. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 219/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

  Mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Vladimír Žak, predseda komisie na rozdelenie dotácií 

 - navrhol udeliť generálny pardon a udeliť dotáciu tým žiadateľom, ktorým komisia  

   neodporúčila schváliť dotáciu z dôvodu nepreukázania publicity, 

 - treba novelizovať VZN a ináč definovať publicitu. 

  Prítomný: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - nie celkom správne boli prezentované moje vyjadrenia z pracovného stretnutia, pretože ja  
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   som sa iba pýtal, či boli dodržané podmienky na pridelenie dotácie.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - odporúčam schváliť pôvodný návrh, ktorý bol predložený na rokovanie komisie, 

 - návrh na rozdelenie dotácií by mala posudzovať nezávislá komisia.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - v novom VZN by mal byť špecifikovaný účel použitia dotácie.  

  
 Mestská rada odporučila MsZ prerokovať tento návrh VZN. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 220/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9.  Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

  Referoval: Mgr. Adrián Labun, prezident 1.FK Svidník  

 - výstavbu chceme realizovať na pozemku heliodromu,  

 - je to mestský pozemok, ktorý nie je potrebné vyvlastňovať,  

 - umelý trávnik je v dnešnej dobe a s prihliadnutím na naše poveternostné podmienky  

   výbornou alternatívou,  

 - mesta na našej úrovní majú už ihriská s umelou trávou,  

 - ihrisko by sme nevyuživali len my, ale vedeli by sme ho využiť aj v oblasti prenájmu,  

 - ihrisko sa môže využívať aj na iné športy, nielen na futbal,  

 - prioritou výstavby ihriska je aj prihliadnutie na mládež, 

 - máme nedostatok tréningových plôch, 

 - na umelej tráve je celkom iný tréningový proces, pretože je k dispozícií celoročne,  

 - parametrovo spĺňa aj kritéria prvej ligy, resp. reprezentácie, 

 - k dispozícií mám vizualizáciu a rozpočet s celým zázemím.  

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - uvažovalo sa, že umelá tráva bude na terajšom ihrisku, je to zlá myšlienka? 

 - peniaze by sa mohli použiť do obnovy tribúny a rozšírenia tak, aby bolo všetko na jednom 

   mieste,  

 - je dobré, ak sa v meste niečo vybuduje, ale je to obrovská suma, 

 - či nie je jednoduchšie prenajímať si ihrisko za tú cenu. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - nebolo by lepšie urobiť umelý trávnik na terajšom štadióne a investovať tieto peniaze 

   do opravy tribúny? 

 - budeme mať v podstate dva štadióny,  

 - dokáže to mesto prevádzkovo utiahnuť?  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - nezaberie ihrisko značnú časť heliodromu, pretože by sme prišli o parkovaciu plochu? 

 - aké bude financovanie? 

 - mesto našej veľkosti možno nemá na to, aby uživilo extraligové družstvo, ale úlohou  

http://fk.svidnik.org/index.php/klub/funcionari-fk
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   nášho mesta sú práve detí,  

 - detí využijú svoj potenciál. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - vidieť, že futbal prosperuje,  

 - je to vidieť aj na výsledkoch so žiakmi a mládežou,  

 - bol by som rád, ak by sa takéto ihrisko vybudovalo, 

 - treba povedať, že ide o združenú investíciu.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - musíme si uvedomiť, aký šport budeme podporovať,  

 - vznikajú skupiny, ktoré idú suplovať niečo, čo už existuje.  

 - som za to, aby sa ihrisko urobilo, ale rozpočet treba zreálniť a treba si určiť priority.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Mgr. Adrián Labun, prezident 1.FK Svidník. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 221/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.   Návrh 2. 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  

                     Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník  

 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - doplnil predložený návrh. 

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - poznamenal, že od p. riaditeľa TS očakáva verejné ospravedlnenie za jeho invektívy,  

 - prečo nie je na rokovaní prítomný p. riaditeľ Pich? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konštatoval, že p. Pich, riaditeľ TS zo zdravotných dôvodov ospravedlnil svoju neúčasť.  

  
 Členovia mestskej rady mali výhrady k spôsobu predloženia doplňujúceho návrhu 

 Ing. Čepanom. Čo sa týka rekonštrukcií chodníkov, podľa nich je to nekoncepčné riešenie.  

 Nemali by sme sa za každú cenu zapájať do výziev a robiť projektové dokumentácie.  

 Mali by sa určiť priority. V predloženom návrhu sú projekty, o ktorých nemajú dostatok  

 informácií.  

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - informovala o žiadosti ZUŠ Svidník vo veci schválenia nákupu učebných pomôcok 

   a hudobných nástrojov vo vyššej nominálnej hodnote ako 1000 EUR za účelom 

   skvalitnenia vyučovacieho procesu na ZUŠ.  

  
 Členovia mestskej rady hlasovaním schválili nákup učebných pomôcok a hudobných 

 nástrojov vo vyššej hodnote ako je 1000 EUR pre ZUŠ. 

http://fk.svidnik.org/index.php/klub/funcionari-fk
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 Za hlasovali: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Pavel Olejár a Peter Pilip. 

  
 Členovia mestskej rady Mgr. Marcela Ivančová a Mgr. Vladimír Kaliňák neboli prítomní 

 v rokovacej miestnosti.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 222/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11.  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 zámeny pozemku parcela KN C č. 1201/2 vo vlastníctve mesta Svidník 

 za pozemok parcela KN C č. 350/117 vo vlastníctve Prešovského zdravotníctva a.s. 

 Humenné v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku KN C 528/6 za kúpnu cenu 1,00 EURO kupujúcemu 

 Ing. Sergejovi Mindošovi v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu zámeny nebytových priestorov nachádzajúcich sa na treťom poschodí 

 v Administratívnej budove súp. č. 200 na Ul. Sov. hrdinov za nebytové priestory  

 nachádzajúce sa na štvrtom poschodí v Administratívnej budove súp. č. 200 na Ul. Sov. 

 hrdinov v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku KN C 202/1 za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 

 kupujúcemu Ing. Jánovi Holubovi, Jurkoviča 1725/7, Stropkov v rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - nesúhlasím s týmto zámerom a nepodporím tento návrh. 

  
 Mestská rada neodporúča MsZ schváliť tento zámer.  

  
 K schváleniu odpredaja časti pozemku parcela KN č. 202/1 za cenu 40,00 EUR/m2 pre 

 Viktora Širáka, Stropkovská 705/81, Svidník v rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - na aký účel sa odpredáva táto časť pozemku?  

  
 Na vznesenú pripomienku zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/284 za cenu 237,00 

 EUR pre Ing. Martu Kobularčíkovú, Dlhá 503/6, Svidník v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/365 za cenu 126,00 

 EUR pre Ing. Petra Kuderjavého PhD., D. Millyho 484/68, Svidník v rozprave nevystúpil 

 nikto. 

  
 K schváleniu zámeru na prenájom časti pozemku KN C 9/1 pre Slavomíra Petru – PETRA, 

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

 EUR/ročne v rozprave nevystúpil nikto.  



9 

 

  
 Schválenie zámeru na prenájom časti pozemku KN C 4506/9 pre Dušana Siváka, 

 Sov. hrdinov 628/112, Svidník na dobu prenájmu 5 rokov za nájomné vo výške 252,00 

 EUR/ročne primátor mesta stiahol z rokovania.   

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - informoval o žiadosti SAD, a.s. Humenné vo veci odpredaja prvých troch nástupišti 

   AS a žiadosti o povolenie výstavby prístupovej cesty z nástupišťa do areálu SAD na  

   pozemok vo vlastníctve mesta. 

  
 Mestská rada neodporúča odpredaj častí nástupišťa AS a dlhodobý prenájom na výstavbu 

 prístupovej cesty. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - informoval o žiadosti M. Pašeňa, Oľšavka vo veci prehodnotenia zmluvy o budúcej 

   zmluve o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta s tým, aby bol pozemok prevedený 

   do vlastníctva žiadateľa pred kolaudáciou inžinierskych sietí.  

  
 Mestská rada neodporúča, aby bol pozemok prevedený do vlastníctva žiadateľa, t.j. M. 

 Pašeňa, Oľšavka pred kolaudáciou inžinierskych sietí.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 223/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 224/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   

  z 2 februára 2017  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 225/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

 „Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 
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 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 226/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 227/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, 

 Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 228/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 229/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18.  Informatívna správa o stave minigolfového areálu a návrh na odstúpenie   

 od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012 

 
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - ako bude mesto ďalej postupovať? 

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - koľko finančných prostriedkov preinvestoval prenajímateľ? 

 - nebude si ich nárokovať?  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - má mesto viac takýchto zmlúv, ktoré sa neplnia?  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ  

 Svidník. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 230/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016  

  Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 231/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - hlavný kontrolór poukazuje na veľmi závažné veci, ktoré by sa nemali stávať,  

 - na MsZ navrhnem, aby bol tento bod prerokovaný ako prvý.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 232/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - aký bude ďalší postup ohľadom sťažnosti na zmluvy, kde som dával taký ústretový krok, 

   aby sa preschválili v MsZ?  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 233/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
22.  Rôzne  

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - požiadal predĺžiť prevádzkovanie krytého bazénu na ZŠ Ul. 8. mája do konca apríla 2017.  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - s touto požiadavkou je potrebné obrátiť sa na p. riaditeľku ZŠ Ul. 8. mája.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - požiadal, aby  MsÚ OVDŽPaRR prehodnotil žiadosť o výrub stromov pri starej vinárni, 

   je potrebné ich zrezať a urobiť náhradnú výsadbu.  

  

23.  Záver  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 14.30 hod. ukončil. 

  
   

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 


