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Zápisnica z 32. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 18. septembra 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 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  b) Určenie zapisovateľa 

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

  zo 16. júna 2017 a 19. júla 2017 

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

  z 26. júna 2017, 6. júla 2017 a 10. augusta 2017 

4.   Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017  

5.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

6.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

7.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, Komenského 307/22, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

8.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

9.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

10.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, Ľ. Štúra 318/23, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

11.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, 8. mája 500/56, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

12.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, Gen. Svobodu 744/33, Svidník  

  na školský rok 2017/2018  

13.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej umeleckej školy, Komenského  

  807/27, Svidník na školský rok 2017/2018  

14.  Informatívna správa o pripravenosti Centra voľného času, Sov. hrdinov 354/38, Svidník  
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  na školský rok 2017/2018  

15.  Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na  

  vykurovaciu sezónu 2017/2018 

16.  Informatívna správa o príprave na zimnú sezónu 2017/2018  

17.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku   

18.  Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2017  

19.   Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2017  

20.  Rôzne  

21.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria 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. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   

  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 244/2017, 

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  zo 16. júna 2017 a 19. júla 2017 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 245/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  z 26. júna 2017, 6. júla 2017 a 10. augusta 2017 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 
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  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - informoval o výsledku rokovania s Doc. Tekelim ohľadom problematiky TS,  

  - v tomto období prebieha verejno-obchodná súťaž na likvidáciu a uloženie odpadu,  

  - taktiež sa pripravuje nová Zriaďovacia listina TS.   

  
 V rozprave vystúpili: 

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - poznamenal, že Zriaďovaciu listinu TS je potrebné pripraviť tak, aby bola čo najmenej  

    spochybniteľná.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - konštatovala, že veľa uznesení týkajúcich sa odpredaja majetku mesta sa dlhodobo  

    nedarí splniť,  

  - požiadala, aby PR manažérka opakovane informovala občanov o možností odpredaja  

    majetku mesta,  

  - zaujímala sa, aká je situácia ohľadne bytového domu B6.  

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik  

  - informoval ohľadom súdneho podania vo veci bytového domu B6.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 246/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.   Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                    Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

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

                    Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - z dôvodu presunu finančných prostriedkov z položky 3.5 na položku 1.7  

    o aký mimoriadny členský príspevok pre ZMOS sa jedná?   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - na aký súdny spor je potrebná finančná rezerva?   

  - aká je situácia pri oprave strechy na budove, kde sídli ÚPSVaR?  

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

  Svidník a Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 247/2017,  
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  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

5.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - v prípade realizácie rekonštrukcie letiskovej asfaltovej plochy je potrebné nutne    

    urobiť aj nástrek niektorých ulíc na Nižnom Svidníku a zastabilizovať sieťový rozpad.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - zastabilizovanie ulíc je potrebné čím skôr urobiť, pretože sa rozpadnú,   

  - v návrhu zmeny rozpočtu chýba realizácia výstavby chodníka na Ul. J. Gagarina,   

  - prečo je osobitná položka na právne služby?  

  - musíme sa vrátiť k zriaďovacej listine TS, kde musí byť jasne zadefinovaná priama   

    a podnikateľská činnosť.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - mohli by sme mať k dispozícií plán činnosti TS v rámci príspevku mesta?  

  - boli už uhradené nejaké faktúry v programe Príprava a implementácia rozvojových  

    programov na cyklistické chodníky?   

  - na spracovanie projektových dokumentácií nebolo by možné získať príspevok z akčných  

    plánov pre najmenej rozvinuté okresy?   

  - apelujem zabezpečiť a osadiť koše pre psie exkrementy.   

  
  Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

  - je potrebné schváliť finančné prostriedky na zakúpenie značiek „zákaz vodenia psov po  

    pešej zóne bez vôdzky“.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - prostredníctvom PR manažérky informovať občanov o zákaze vodenia psov po pešej zóne  

    bez vôdzky.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - v prípade vzatia úveru je potrebné zadefinovať, ktoré chodníky a miestne komunikácie  

    sa budú robiť a navrhujem, aby sa realizovali zámkovou dlažbou.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - nemyslím si, aby sa celé mesto malo robiť zámkovou dlažbou.   

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - nesúhlasím, aby celé mesto bolo urobené zámkovou dlažbou,   
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  - sú úseky, kde sa žiada, aby bol asfalt.   

  
  Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - predniesla požiadavku ZŠ Ul. 8. mája ohľadom navýšenia rozpočtu vo výške 15300 EUR  

    na realizáciu oplotenia areálu školy a ihriska.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - nesúhlasím s oplotením celého ihriska,   

  - navrhujem opraviť existujúci plot.   

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - nie je dôležité oplotenie ihriska, ale skôr ísť do opravy existujúceho oplotenia,  

  - areál ihriska je potrebné vyčistiť od krovín a náletových drevín.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - na výrub drevín doporučujem využiť zamestnancov v rámci aktivačných prác.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - uviedol, že mesto malo záujem pomôcť v tomto smere, ale zo strany školy nebola ochota.   

  
  Z dôvodu pracovných povinností požiadal primátor mesta p. zástupcu primátora,  

  aby viedol ďalšiu časť rokovania mestskej rady.   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór  

 - informoval, že s využívaním ihriska majú problém na ZŠ Ul. Komenského.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - požiadal Mgr. Dercovú, vedúcu OŠKŠaM, aby vyriešila problém s využívaním ihriska.  

  
  Mestská rada nesúhlasila s navýšením rozpočtu vo výške 15 300 EUR pre ZŠ   

  Ul. 8. mája na oplotenie areálu školy a ihriska.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - prečo TS až teraz začali s výspravkami chodníkov a miestnych komunikácií?  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - má mesto príjem z prenájmu letiska počas konania akcie Tuning zraz?  

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

  a Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník.  

  
  Mestská rada predložený návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník zobrala na vedomie.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 248/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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  Mestská rada konštatovala, že mesto by malo mať k dispozícií cenovú mapu.  

  
  Mestská rada odporučila odpredaj pozemku pre Ing. Tatianu Zdraveckú za cenu 

  10 EUR/m2 a neodporučila zriadiť vecné bremeno pre Ing. Tatianu Zdraveckú.  

  
  Mestská rada odporučila odpredaj pozemku pre Jána Krajňáka za cenu 10 EUR/m2.   

  
  K ostatným návrhom neboli vznesené pripomienky. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 249/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, Komenského 307/22, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 250/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 251/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 252/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, Ľ. Štúra 318/23, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 253/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, 8. mája 500/56, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 254/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy, Gen. Svobodu 744/33, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 255/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Informatívna správa o pripravenosti Základnej umeleckej školy, Komenského 
 

  807/27, Svidník na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 256/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Informatívna správa o pripravenosti Centra voľného času, Sov. hrdinov 354/38, Svidník 
 

  na školský rok 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 257/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15.  Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na  

  vykurovaciu sezónu 2017/2018 

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 258/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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16.  Informatívna správa o príprave na zimnú sezónu 2017/2018  

  
  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  Mestská rada vyjadrila nespokojnosť s tým, že p. Michal Pich, riaditeľ TS sa už dlhšiu 

  dobu nezúčastňuje rokovaní MsR a MsZ.  

  
  Mestská rada žiada p. Michala Picha, riaditeľa TS, aby sa zúčastňoval zasadnutí MsR   

  a MsZ.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 259/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3  
 

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku   

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 260/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18.  Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2017  

  Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

                       Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  Mestská rada odporučila v budúcnosti osloviť sponzorov, ktorí by finančne podporili 

  Dni Svidníka.   

  
  Mestská rada vyjadrila nespokojnosť s tým, že poslanci neboli informovaní o konaní  

  vedomostnej súťaže. Žiadali vypracovať harmonogram podujatí, ktoré organizuje  

  mesto Svidník.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 261/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19.   Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2017 
 

  Predkladala: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 262/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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20.  Rôzne  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - informoval o doručenej žiadosti o zníženie nájmu za prenájom tenisového  

    areálu od TENZOŠPORT, o.z. Svidník.  

  
  Mestská rada túto informáciu zobrala na vedomie.   

  
21.  Záver  

   Peter Pilip, zástupca primátora 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 12.30 hod. ukončil. 

  
   

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 

 

 


