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Zápisnica z 30. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 16. júna 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. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnená: 

 

1. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 

Neprítomný: 

 

1. 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 27. marca 2017, 15. mája 2017 a 30. mája 2017 

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

  z 29. marca 2017, 13. apríla 2017 a 19. apríla 2017 

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 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

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

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2017 

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  



2 

 

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

  L. Svobodu Svidník, a.s. 

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 na zápis do kroniky za 2. polrok 2016  

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

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.  Rôzne  

22.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria členovia mestskej rady, 

 - Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 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. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 237/2017, 

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - zaujímal sa, či bude na rokovaní prítomný Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník 

   
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - p. Pichovi, riaditeľovi TS bola zaslaná pozvánka na zasadnutie mestskej rady.  

   
 Po preverení bolo zistené, že p. Pich je na vyšetrení u lekára a na zasadnutí mestskej 

 rady bude prítomný v jeho zastúpení p. Viktor Miňo.  
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 Ing. Ján Kravčák, EURÓVIA 

 - odprezentoval projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov a spôsob 

   financovania cez PPP projekty.  

  

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

  z 27. marca 2017, 15. mája 2017 a 30. mája 2017 

  Referoval:  

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 238/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  z 29. marca 2017, 13. apríla 2017 a 19. apríla 2017 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - ako sa plní uznesenie vo veci zaujatia postoja k výstavbe bytov nižšieho štandardu?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - ja som svoj postoj už povedal a príde doba, kedy sa vyjadrím k celému procesu.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - vyjadril sa k právnej analýze vo vzťahu mesta Svidník a Technických služieb mesta 

   Svidník v oblasti odpadového hospodárstva,  

 - povedal, že vo fungovaní TS sú závažné nedostatky, 

 - mám za to, že zo strany riaditeľa TS došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,  

   preto žiadam kompetentných, aby postupovali v zmysle zákona a podali nejaké opravné  

   prostriedky, lebo potom bude musieť k tomu zaujať postoj ÚVO, 

 - upozorňujem p. hlavného kontrolóra, aby sa ešte raz obrátil na p. Tekeliho, aby  

   skontroloval uzatvorenie zmluvy medzi TS mesta Svidník a AGB ekotrend, s.r.o.,  

 - mám za to, že na TS dochádza k úplnému zakrývaniu vecí,  

 - na začiatku zasadnutia mestskej rady som sa zaujímal, či príde p. riaditeľ TS na rokovanie, 

   lebo už viackrát sa stálo, že sa vyhýba zasadnutiam,  

 - p. primátora som poprosil, aby zabezpečil účasť p. riaditeľa TS na zasadnutí MsR, pretože 

   ma verejne urazil,  

 - na mestskej rade sa nedodržiava rokovací poriadok,  

 - p. primátor nevie zabezpečiť účasť zodpovedných pracovníkov na zasadnutí,  

 - takejto mestskej rady sa viac zúčastňovať nebudem. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady odišiel z rokovania.  
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - poslanci očakávajú od p. primátora, aby zaujal stanovisko k výstavbe a financovaniu 

   bytov nižšieho štandardu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - stále som hájil tento krok výstavby bytov nižšieho štandardu, že lepšie riešenie nebolo, 

 - oficiálne sa vyjadrím pri odovzdávaní týchto bytov do užívania.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - to, čo sa udialo vtedy na mestskej rade medzi p. Olejárom a p. riaditeľom TS sa vôbec  

   nemalo stáť,  

 - predsedajúci túto diskusiu mal včas zastaviť. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 239/2017,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z ďalšej časti rokovania ospravedlnil svoju neúčasť Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že mestská rada nie je uznášaniaschopná, 

 - odporučil pokračovať v rokovaní s tým, že uznesenia k prerokovávaným bodom sa nebudú 

   prijímať.  

  

4.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu  

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

  Predkladal: Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

                     Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Prítomní:    vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Viktor Miňo, TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - konštatoval, že nebola dodržaná lehota zverejnenia záverečného účtu na webovej stránke  

   mesta, 

 - upozornil na neskoré doručovanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností  

   a odpad, 

 - poukázal na prekročenie položky prenesených a originálnych kompetencií. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - uviedol, že stanovisko hlavného kontrolóra je napísané v pesimistickom duchu, 

 - stanovisko možno malo byť viacej v pozitívnej rovine, 

 - nikdy tak dobre mesto nestalo ako tentoraz,  

 - nedošlo k celkovému prekročeniu bežných výdavkov, 

 - každé jedno zasadnutie MsZ sme žiadali o navýšenie rozpočtu na mzdy 

   pre zamestnancov mestského úradu.  
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 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - myslím si, že nedošlo k žiadnemu porušeniu právnych predpisov, keď sa platobné výmery 

   doručujú až v týchto dňoch.  

  
 Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

 - zdôvodnil prekročenie prenesených a originálnych kompetencií.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - čo sa týka prekročenia prenesených kompetencií, otázka znie, kedy prišli vrátky, či nebol 

   priestor ich zapracovať do rozpočtu na decembrovom zasadnutí MsZ,  

 - čo sa týka doručovania platobných výmerov, žiaden zákon neurčuje termín, ale vždy tak 

   bolo, že do konca marca boli doručené, preto verejnosť to zlé vníma,  

 - konštatoval, že v audítorskej správe sa neuvádza prekročenie miezd, 

 - podľa neho v tejto veci došlo k porušeniu právnych predpisov. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - aké následky nastanú, ak sa schváli záverečný účet s výhradami?  

  
 Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

 - ak by sa schválil záverečný účet s výhradami, musia sa prijať opatrenia na ich  

   odstránenie. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - termín schvaľovania záverečného účtu nechávame na poslednú chvíľu, nie je tu žiadna  

   časová rezerva. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - počítate aj s takou alternatívou, že sa neschváli záverečný účet? 

  
 Viktor Miňo, TS mesta Svidník 

 - záverečný účet sa musí schváliť, a to buď s výhradami, alebo bez výhrad.  

  

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

  Predkladal: Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Viktor Miňo, TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - požiadal vypustiť položku 1.3.a), pretože už nie je vypísaná výzva,  

 - informoval, že ČSOB nám poskytne 5 tis. EUR na verejné osvetlenie,  

 - uviedol, že je potrebné riešiť rozkopávku miestnej komunikácie k SČK a následne  

   uloženie asfaltového koberca, 

 - navrhoval zapracovať realizáciu výstavby nového chodníka na Ul. J. Gagarina. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - bolo vypísané výberové konanie na pozíciu právnika, 
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 - ak budú v rozpočte schválené finančné prostriedky, tak právnik by od 1.7.2017 

   bol prijatý do pracovného pomeru.  

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - požiadala navýšiť finančné prostriedky pre ZŠ 8. mája na vyplatenie odstupného 

   pre 2 zamestnancov školy.  

  
 Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

 - informoval o požiadavke navýšenia dotácie pre HK-LION o 10 tis. EUR, 1. FK o 25 tis.  

   EUR a TJ Slávia o 35 tis. EUR, 

 - požiadal schváliť finančné prostriedky vo výške 20 tis. EUR na regeneračný postrek 

   na letisku a 5 tis. EUR na denné značenie, 

 - informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta.  

  

6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - prečo stavebný úrad nesúhlasí s predajom pozemkov pre p. Piršča a p. Mikitu?  

 - súhlasil p. Gajdoš s navrhovanou cenou, lebo ide o pozemok, ku ktorému mesto nemá 

   prístup?  

  
 Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

 - stavebný úrad nesúhlasí s predajom pozemkov pre p. Piršča a p. Mikitu preto, 

   že pozemky sú určené na zabezpečenie zásobovania rodinných domov nachádzajúcich  

   sa v danej lokalite. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je potrebné vyzvať p. Piršča a p. Mikitu, aby písomne potvrdili, že súhlasia s výmerou 

   pozemku podľa opraveného geometrického plánu, 

 - v prípade p. Gajdoša bude vyhlásená obchodná verejná súťaž.  

  
 Ing. Stanislav Fek, MsÚ Svidník 

 - informoval o požiadavke odkúpenia časti pozemku pre RENT-INVEST REALITY, s.r.o. 

   a o požiadavke odkúpenia časti pozemku a zriadenie vecného bremena za 1 EURO pre 

   Ing. Tatianu Zdraveckú. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - odporučil tvaromiestnu obhliadku časti pozemku, ktorý požaduje odkúpiť Ing. Zdravecká. 

  

7.  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  

  Prítomný:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - reálne koľko m2 miestnych komunikácií a chodníkov je potrebné vyspráviť? 

  
 Viktor Miňo, TS mesta Svidník 

 - jedná sa o cca 3 tis. m2 vysprávok.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - požiadal vyspráviť chodník na Ul. Gen. Svobodu od bytovej jednotky 691, parkovisko  

   za bytovkou od OD TREND, chodník na Ul. J. Gagarina a chodník na Ul. Makovickej. 

  

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. 

  

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

  za rok 2016  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  Referoval: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-SYSTÉM, s.r.o., Prešov  

  Prítomný:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-SYSTÉM, s.r.o., Prešov 

 - požiadal prehodnotiť dohodu s mestom Svidník ohľadom kosenia, vývozu odpadu  

   a zamestnávania 2 pracovníkov a nájsť vhodný spôsob jej realizácie.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - spustenie Aquaruthenie považujem za malý zázrak.  

  

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

  za rok 2016 

  Referoval: plk. Ing. Mikuláš Sopoliga, zástupca riaditeľa ObO PZ vo Svidníku 

  Prítomný: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  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. 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - čím to je, že minimálne 12 lekárov zo Svidníka pôsobí v popradskej nemocnici? 
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 MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. 

 - v Poprade je štátna nemocnica, je to veľká spádová oblasť, kde je obrovská možnosť  

   realizácie, nemožno ju porovnávať s nemocnicou vo Svidníku.  

  

13.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov  

  č. 3 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku      

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka   

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2016  

  Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka  

  Prítomná: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

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

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18.  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky   

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

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21.  Rôzne  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - požiadal riešiť prístupovú cestu k športovej hale, 

 - aká je situácia s bývalými priestormi p. Surmanka, údajne ich odkúpila firma, ktorá 

   produkuje nebezpečný odpad.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - oficiálne s mestom Svidník nikto nerokoval, situáciu okolo tejto prevádzky preveríme.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - oslovil ma p. Labun, prezident 1. FK ohľadom výmeny okien na futbalovom štadióne, 

 - treba sa zaoberať skládkou TKO Šemetkovce a dotiahnuť tento problém, 

 - je potrebné doriešiť opravu mosta na Ul. Festivalovej.  

  

22.  Záver  

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 12.45 hod. ukončil. 

  
   

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 

 


