
1 
 

Zápisnica z 25. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 10. marca 2017 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

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 

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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  

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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  

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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  

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

7.  Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

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

9.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   
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  z 2 februára 2017  

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

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

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

12.  Rôzne 

13.  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, 

  - k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený návrh programu.  

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 211/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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. 

  
 Členovia mestskej rady vyjadrili nespokojnosť so spôsobom zvolania zasadnutia. Predmetom 

 neplánovaného zasadnutia by nemali byť materiály, ktoré boli schválené v pláne práce  

 na riadne rokovanie MsZ. Nie je rozdiel medzi plánovaným a neplánovaným zasadnutím.   

 Poznamenali, že na príprave predložených všeobecne záväzných nariadení sa spoločne   

 podieľali, ale tieto mali byť prerokované na riadnom zasadnutí MsZ. 

 Uviedli, že ak mali byť VZN účinné od 1. apríla 2017, tak termín zasadnutia bolo potrebné 

 naplánovať tak, aby bola nejaká časová rezerva a nie na posledný deň. Konštatovali, že   
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 podľa schváleného plánu práce MsZ na 1. polrok 2017 riadne zasadnutie MsZ malo byť 

 v mesiaci február – marec 2017. Doteraz riadne zasadnutie MsZ nebolo, boli iba neplánované 

 zasadnutia. Odporúčali do budúcna stanoviť si v pláne práce MsZ presný dátum zasadnutia.  

  
 Primátor mesta povedal, že termín je hraničný, preto navrhol, aby sa na neplánovanom  

 zasadnutí dňa 16. marca 2017 prerokovali VZN s problematikou školstva a problematika TKO 

 a ostatné body by sa prerokovali na riadnom zasadnutí MsZ 31. marca 2017 s tým, že na 

 najbližšom zasadnutí by sa stanovil v pláne práce týždeň, v ktorom by sa konalo zasadnutie, 

 alebo po zvážení presný dátum rokovania.  

  
 Hlavný kontrolór mesta sa vyjadril  k problematike kvalifikačných predpokladov   

 riaditeľa ZUŠ Svidník.  

  
 Členovia mestskej rady poukázali na to, že riaditeľ CVČ Svidník nespĺňa kvalifikačné 

 predpoklady v zmysle platnej legislatívy.   

  
 Primátor mesta okrem bodu č. 7 ostatné body stiahol z programu rokovania.  

   

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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  

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/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  

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

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

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

7.  Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Primátor mesta ospravedlnil neúčasť na rokovaní Ing. Barnabáša Bertu z rodinných  

 dôvodov.  
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 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady  

 - p. primátorom bolo deklarované, že k tejto problematike budú pozvaní p. Pich, p. Berta, 

   p. Dobňák a starosta Šemetkoviec, avšak skutočnosť je iná, 

 - v takej zostave sme sa mohli stretnúť hneď po zasadnutí MsZ,  

 - dňa 20.2.2017 som požiadal mesto, na základe akej zmluvy TS zabezpečovali zber, vývoz, 

   zneškodňovanie a uloženie odpadu pre mesto Svidník pred májom 2016, avšak dodnes  

   som odpoveď nedostal,  

 - existuje zmluva na vývoz odpadu pred májom 2016?  

 - v zmysle zákona o odpadoch vývoz odpadu sa môže realizovať len na základe zmluvy, 

 - na základe čoho podpísal riaditeľ TS s Ekoservisom zmluvu za uloženie odpadu?  

 - podľa mňa, riaditeľ TS mesta Svidník podpísal zmluvu za uloženie odpadu v rozpore 

   so zákonom, 

 - ak nebolo potrebné uzatvárať zmluvu, tak prečo sa potom uzatvárala v máji 2016? 

 - prečo zmluvu na zberný dvor podpísalo mesto a nie TS?  

 - upozorňujem na to, že sme vyberali peniaze od občanov v rozpore so zákonom na základe  

   neexistujúcej zmluvy, 

 - TS mesta Svidník nie sú oprávnení podpisovať zmluvu, ale samospráva,  

 - TS nemajú zabezpečovať likvidáciu odpadu, 

 - TS sú len vývozca odpadu, 

 - na základe čoho bola dohodnutá výška ceny? 

 - k tej cene sme museli nejako dospieť, nejakou súťažou, 

 - zákon o odpadoch neumožňuje bez verejno-obchodnej súťaže podpísať zmluvu,  

 - my sa môžeme zaviazať len na základe zmluvy, 

 - prečo podpísal riaditeľ TS nižšiu cenu za uloženie odpadu pre obce ako pre mesto Svidník? 

 - na obciach je dohodnutá cena za smetnú nádobu a nie od kilometrov, ako vieme 

   diferencovať vývoz?  

 - nedopláca mesto Svidník na obce? 

 - myslím si, že občania mesta dotujú obce, 

 - TS nevedia vysvetliť cenotvorbu vývozu a likvidácie komunálneho odpadu,  

 - TS svojvoľne podpísali Dodatok č. 1 k zmluve a súhlasili s navýšením ceny uloženia  

   odpadu pre občanov mesta Svidník, 

 - nedošlo k podpisu zmluvy s AGB ekotrend k porušeniu zmluvy s Ekoservisom? 

 - vzdali sme sa akejkoľvek kontroly nad fungovaním a budúcnosťou skládky,  

 - istého času bola nastavená otázka aj kúpy tejto skládky.  

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - TS zabezpečujú vývoz odpadu na základe Štatútu TS mesta Svidník,  

 - zmluvy sa požadovali len k žiadostiam jednotlivých operačných programov, alebo  

   v prípade brania úveru,  

 - zmluva bola pravdepodobne predmetom rokovania MsZ.  
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - od roku 2011 do mája 2016 TS mesta Svidník zabezpečovali vývoz odpadu na základe 

   Štatútu mesta Svidník,  

 - podľa obchodného zákonníka je zmluva naďalej platná, ak bola uzatvorená na dobu  

   určitú a nebola obnovená,  

 - vývoz odpadu sa realizoval na základe zmluvy o budúcej zmluve za určitú cenu na skládku 

   do Šemetkoviec, 

 - cenu určilo valné zhromaždenie, 

 - podľa zákona TS nemôžu podpísať zmluvu na zberný dvor. 

  
 Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník 

 - na základe pokynov od zriaďovateľa som podpísal zmluvu ako prepravca odpadu, 

 - v prvotnej zmluve sa mesto zaviazalo, že zabezpečí prepravcu na vývoz TKO, a to svoju  

   príspevkovú organizáciu TS mesta Svidník, pre firmu Ekoservis na skládku do Šemetkoviec, 

 - výšku ceny som nedohadoval, dohodla sa na valnom zhromaždení, 

 - robil som všetko preto, aby sme si obce udržali, aby neodišli k inej firme,  

 - obciam robíme len vývoz odpadu, žiadne iné náklady nemáme,  

 - starostovia súhlasili s tým, že cena je stanovená jednotne za smetnú nádobu a všetci 

   spoločne sa podieľajú na vývoze odpadu,  

 - mesto Svidník nedotuje obce, 

 - v meste Svidník majú občania v tej cene zdarma popolnice,  

 - informoval, aké kritéria sme museli spĺňať, keď sme chceli mať zberný dvor, 

 - informoval, že v budúcnosti sa uvažuje s novým spôsobom likvidácie odpadu. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - možno by bolo dobré mať od zriaďovateľa splnomocnenie na taký úkon, ako je podpis 

   zmluvy, 

 - bolo by dobré spracovať a poslancom predložiť tabuľkový prehľad s údajmi, ako náklady 

   za uloženie odpadu, náklady za naftu, množstvo finančných prostriedkov za vývoz 

   odpadu a výšku sumy neplatičov,  

 - odporúčam zverejniť neplatičov za odpad,  

 - je potrebné nájsť spôsob a zamedziť naplňovaniu veľkoplošných kontajnerov zo strany 

   podnikateľov, živnostníkov alebo občanov žijúcich mimo mesta Svidník, 

 - prostredníctvom hovorkyne mesta nájsť vhodný spôsob ako to odkomunikovať  

   s verejnosťou. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto Svidník tým, že prispelo 20 % podielom pri založení s.r.o., dalo záväzný prísľub, 

   že bude voziť odpad na skládku do Šemetkoviec, 

 - je potrebné poradiť sa s právnikmi, či je možné robiť verejno-obchodnú súťaž, keď 

   sme akcionármi spoločnosti, ktorá prevádzkuje skládku v Šemetkovciach, 

 - treba urobiť prehľad vývozu odpadu pre obce, v ktorom uviesť ročný počet kilometrov, 



6 
 

   počet nádob a aké sú náklady na naftu, 

 - hlboko som presvedčený, že mesto Svidník nedotuje obce,  

 - nikdy sme na valnom zhromaždení neschvaľovali cenu pre obce, schvaľovala sa iba cena 

   pre mesto Svidník,  

 - najdôležitejším vývozcom odpadu na skládku do Šemetkoviec je mesto Svidník,  

 - zachovali sme cenu za odpad pre občanov mesta Svidník, cena sa za dlhé roky nenavýšila 

   a je stabilná.  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - na valnom zhromaždení by mali zástupcovia mesta klásť väčší dôraz pri cenotvorbe. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - kúpa skládky nie je jednoduchá záležitosť,  

 - tejto skládky, do ktorej sme maximum vložili, by sme sa nemali tak ľahko vzdať,  

 - zo strany TS treba obhájiť postup pri vývoze odpadu z obcí. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - občania sú zo službami TS mesta Svidník spokojní,  

 - čo sa týka odpadu, mali by sme mať ekonomické údaje nielen od TS, ale aj od mesta,  

 - čo sa týka veľkoplošných kontajnerov, je potrebné prísť s nejakými návrhmi riešenia tohto 

   problému.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 212/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

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

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

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

  z 2 februára 2017  

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

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

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

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

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

  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
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12. Rôzne 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - informoval o výške rozpočtu na výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou.  

 - informoval o PPP projektoch na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií,  

 - požiadal hľadať inú formu na rekonštrukciu športovej haly bývalého SOU strojárskeho,  

 - požiadal spracovať a oficiálne zaslať žiadosť na PSK ohľadom vybudovania parkoviska 

   pri DSS,  

 - požiadal vytvoriť havarijnú komisiu v súvislosti s riešením havarijného stavu mosta  

   cez vodný tok Ondava na Ul. Festivalovej a nutne osadiť dopravné obmedzenie na tomto 

   úseku,  

 - informoval o stretnutí so zástupcami SARIA ohľadom podpory projektov pre  

   podnikateľské subjekty,  

 - pouvažovať nad možnosťou udelenia odmien zamestnancom mestského úradu.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - požiadal umiestniť lavičku na Nižnom Svidníku smerom od Ul. kpt. Pavlika na Ul. Dlhú, 

 - poznamenal, že je potrebné hľadať čo najefektívnejší spôsob výstavby futbalového 

   ihriska,  

 - organizačná a personálna agenda je v kompetencii primátora mesta. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - informoval, že doposiaľ nedostal informácie aj  napriek niekoľkým žiadostiam ohľadom 

   výdajov cez pokladne mesta za rok 2016,  

 - zaujímal sa, ako sa konkrétne prejavila spotreba elektrickej energie v roku 2016 oproti  

   roku 2015,  

 - vyjadril sa k zmluve s Antik Telecom s.r.o. o jednorazovej náhrade, k článku I. bod 7, 

   či boli splnené všetky podmienky, či je urobená kolaudácia stavby a či je uzavreté 

   správne konanie? 

 - zaujímal sa, prečo z rozpočtu vypadla čiastka na vysporiadanie pozemku cintorína? 

 - z akej položky sa uhradili v minulom roku spoločenské akcie?  

 - aká je situácia s tým, aby sa zmluvy vrátili na preschválenie na MsZ? 

 - poukázal na podpísané zmluvy na cyklochodníky,  

 - podotkol, že keď sa niečo zazmluvňuje, musí byť kryté v rozpočte. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 Svidník a Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - pripravuje sa návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta č. 1/2016, 2/2016  

   a 1/2017.  
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13.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 13.15 hod. ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

 

...............................................                                                  

                     Ing. Ján Holodňák, v.r. 

           primátor  

 

 

 

 


