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Zápisnica z 31. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 19. júla 2017 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Členovia MsR: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

3. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Informácia o investičných akciách firmy Slovak Telekom, a.s.  

3.  Zriaďovateľská listina TS mesta Svidník  

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

5.  Mestský úrad Svidník  

6.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

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

 - člen mestskej rady Mgr. Kamil Beňko svoju neúčasť ospravedlnil.  

  
 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. 
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  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 240/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

2.  Informácia o investičných akciách firmy Slovak Telekom, a.s.  

  Predkladal: Ondrej Haburaj, Slovak Telecom, a.s., pracovisko Košice 

 - Slovak Telecom, a.s. v predchádzajúcom období realizoval výstavbu optických sietí 

   v meste Svidník hlavne v lokalitách, kde sú bytové domy, 

 - našim zámerom je rozširovať optickú sieť aj v lokalitách zastavanými rodinnými domami, 

 - momentálne sa jedná o dve lokality, a to IBV za nemocnicou a IBV na Nižnom Svidníku, 

 - tento zámer bol predostretý aj mestu s tým, že v jednom z vyjadrení  z mesta sa uvádza,  

   že po realizácii je potrebné spätne opravovať chodníky v celej šírke, kde sú už chodníky 

   vybudované,  

 - táto podmienka nám takým spôsobom značne navýši investíciu,  

 - ak táto podmienka zo strany mesta zostane nezmenená, tak Slovak Telecom, a.s.  

   buď túto investíciu pozastaví, alebo bude zvažovať, čo a ako ďalej, 

 - podmienka vecného bremena 2,50 Eur/m2 by ostala v platnosti a vieme akceptovať  

   aj spätnú úpravu v šírke výkopu, 

 - výstavbu by sme chceli realizovať v priebehu budúceho roka.  

   
 Jozef Brinda, Slovak Telecom, a.s. 

 - vymenoval ulice, po ktorých by sa mala realizovať výstavba optických sietí,  

 - poznamenal, že ľudia neradi rozkopávajú svoje pozemky,  

 - uviedol, že pri výstavbe by sa mohli využiť stĺpy, ktoré sú umiestnené na zelených  

   pásoch.  

   
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - od zeleného pásu k rodinným domom je veľká vzdialenosť,  

 - mne sa javí najlepšia varianta od chodníka k domu. 

   
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - momentálne dochádza k odpredaju zelených pásov, ale technicky je všetko možné 

   zrealizovať, 

 - vaša investícia vyvoláva ďalšiu mestskú investíciu,  

 - je potrebné precízne zvážiť túto investíciu, lebo mesto už investovalo do káblových 

   rozvodov,  

 - najvýhodnejší spôsob realizácie je vzdušnou cestou.   

   
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - vzhľadom na minuloročné skúsenosti s prevádzkovateľmi optických sieti, Slovak 
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   Telecom, a.s. sa najserióznejšie zachoval, 

 - keby sa to potiahlo zeleným pásom, poriešili by sa dve strany ulice, 

 - treba individuálne posúdiť, v akom stave sú chodníky a po dohode s mestom Svidník 

   doriešiť, akým podielom sa pristúpi k realizácii opravy týchto chodníkov.   

   
 Mestská rada odporúčila spracovať zoznam chodníkov, po ktorých by sa realizovala 

 výstavba optických sietí a následne dohodnúť spoločné stretnutie priamo v teréne.  

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 241/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

3.  Zriaďovateľská listina TS mesta Svidník  

  Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

   
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - je na zváženie, či zriaďovateľská listina by sa nemala schvaľovať v mestskom 

   zastupiteľstve, 

 - v zriaďovateľskej listine sú uvedené iba hlavné činnosti a chýba vedľajšia činnosť, 

 - nesúhlasím s takýmto návrhom znenia zriaďovateľskej listiny, 

 - treba to dať preskúmať právnikovi,  

 - mal výhrady k bodu C. Forma hospodárenia (rozpočet, záväzné ukazovatele a že 

   všetky požiadavky rozpočtových organizácií zriadených mestom budú vykonávané na 

   základe objednávok a budú uhrádzané z rozpočtových prostriedkov žiadateľov.) 

   
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - TS nemajú záujem robiť vedľajšiu činnosť, 

 - TS sa každoročne zo strany MsÚ určujú záväzné ukazovatele, 

 - TS každoročne predkladajú MsÚ rozpočet TS. 

   
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - myslím si, že zriaďovateľská listina by mala byť schválená v MsZ,  

 - chýba mi vzťah mesta a iných subjektov, lebo vôbec to nerozlišujeme, 

 - nestretla som sa s tým, aby sme sa niekedy zaoberali záväznými ukazovateľmi, 

 - v zriaďovateľskej listine nemáme zadefinovanú vedľajšiu činnosť. 

   
 Viktor Miňo, ekonóm TS 

 - TS zabezpečujú iba hlavnú činnosť,  

 - vedľajšia podnikateľská činnosť nemôže byť vykonávaná na úkor hlavnej činnosti,  

 - to, čo sa uvádza v zákone, nemusí byť v zriaďovateľskej listine.  
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 Michal Pich, riaditeľ TS 

 - vedľajšiu podnikateľskú činnosť nechceme vykonávať, aby neboli podozrenia,  

 - prioritou pre nás je hlavná činnosť, tak ako určilo mesto,  

 - takým spôsobom fungujú aj iné mesta, napr. Humenné,  

 - s týmto počtom zamestnancov, ktoré teraz máme, dokážeme zabezpečiť iba hlavnú  

   činnosť,  

 - nemáme toľko ľudí, aby sme si mohli dovoliť robiť práce na zákazku,  

 - priorita zriaďovateľa je, aby fungovali prevádzky, ktoré máme v správe. 

   
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - pre mňa, ako súčasť zriaďovateľa, nie je dôvod, aby sme nevykonávali podnikateľskú 

   činnosť preto, aby nevznikali podozrenia, veď podozrenia vieme vyvrátiť iným  

   spôsobom, 

 - prečo by mali TS prichádzať o príjem?  

 - v bode 8. Ostatné služby, by malo byť definované o aké aktivity sa jedná mimo hlavnej 

   činnosti, lebo podľa mňa, ide o vedľajšie činnosti,  

 - veľmi ťažko opisovať z iných zriaďovateľských listín, pokiaľ nevieme, ako to tam 

   funguje, aký je rozsah prác, aké je zloženie TS a pod., 

 - chýba mi súpis majetku,  

 - chýba mi napojenie na rozpočet mesta,  

 - chýba mi, z čoho sa skladá príspevok. 

   
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pred schvaľovaním každého rozpočtu, TS dávajú svoj rozpočet, kde sú rozpísané 

   všetky činnosti a k týmto činnostiam sú naplávané aj finančné prostriedky. 

   
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - TS nikto nechce zobrať peniaze, ale ide o to, aby boli jasne zadefinované činnosti  

   v zriaďovateľskej listine. 

   
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chceme, aby zriaďovateľská listina bola po právnej stránke dobre naformulovaná, 

   preto je potrebné ju prekonzultovať s právnikom. 

   
 Mestská rada odporučila návrh zriaďovateľskej listiny TS prekonzultovať s právnikom 

 a následne sa vrátiť k jej prerokovaniu.  

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 242/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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4.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2016  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

   
 Tento materiál bol prerokovaný za účasti kronikárky na predchádzajúcom zasadnutí  

 mestskej rady. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 243/2017, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

5.  Mestský úrad Svidník  

  
 Tento bod bol prerokovaný za účasti: Ing. Jána Holodňáka, primátora a členov MsR:  

 Petra Pilipa, zástupcu primátora, Mgr. Marcely Ivančovej a Mgr. Vladimíra Kaliňáka.  

  

6.  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  

 

 

 

 

 

 


