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Zápisnica z 30. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku, konaného 10. augusta 2017 

v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Cyril Dudáš        

2. Mgr. Nadežda Fedorková 

3. Mgr. Marcela Ivančová      

4. Mgr. Vladimír Kaliňák 

5. Mgr. Pavel Olejár      

6. Peter Pilip       

7. PhDr. František Pochanič 

8. PhDr. Ján Vook     

 

Ospravedlnení: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Ján Hirčko     

4. PaedDr. Jozef Poperník      

5. Ing. Vladimír Žak 

6. MVDr. Michal Zozuľák       

7. Martin Ždiňak 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

2.  Návrh na schválenie zámeru na výstavbu Futbalového ihriska s umelým povrchom  

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

4.  Záver  

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 8 poslancov, 

 - poslanci Mgr. Kamil Beňko, MUDr. Peter Breznoščák, Ján Hirčko, PaedDr. Jozef              



2 

 

   Poperník, Ing. Vladimír Žak, MUDr. Michal Zozuľák a Martin Ždiňak ospravedlnili 

   svoju neúčasť.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - odporučil najprv prerokovať Návrh na schválenie zámeru na výstavbu Futbalového  

    ihriska s umelým povrchom a zaradiť ho ako bod č. 2 a po ňom Návrh 3. zmeny 

    rozpočtu mesta Svidník na rok 2017,  

  - opýtal sa, či sú pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k programu rokovania sa nikto nevyjadril. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov:  

    Cyril Dudáš, Mgr. Vladimír Kaliňák a PhDr. František Pochanič. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    Mgr. Nadežda Fedorková a Mgr. Marcela Ivančová.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - zablahoželal poslancovi Cyrilovi Dudášovi k životnému jubileu 60 rokov, 

  - predniesol návrh uznesenia. 

   
  Hlasovanie č. 1 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

  Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 399/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2.  Návrh na schválenie zámeru na výstavbu Futbalového ihriska s umelým povrchom   

  Predkladal:  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - podporil návrh, 

 - ihrisko s umelou trávou pre mesto Svidník je už nevyhnutné, 

 - tento projekt bude slúžiť pre celý región,   

 - ihrisko sa môže využívať nielen pre futbal ale aj pre iné športy,  

 - čo sa týka ceny, je to maximálna výška, ale vysúťažená cena môže byť iná, 

 - viem, že v meste sú aj iné problémy,  

 - úverové zaťaženie mesta je prijateľné, takže môžeme si zobrať úver a poriešiť tieto veci.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - ako verejnosť bude môcť využívať toto ihrisko? 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - môj osobný názor je, že to nebude verejný park, ale musí to byť organizované s patričným 

   dohľadom. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - musíme si uvedomiť, že mesto bude participovať dosť veľkou sumou, polovicou rozpočtu, 

   takže musíme umožniť deťom, aby na ihrisku mohli tráviť voľný čas, 

 - odporúčam futbalovému klubu nastaviť pravidlá tak, aby ihrisko mohli využívať aj detí z mesta, 

 - aké sú prognózy podielových daní? 

 - zvládne mesto takýto úver? 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - podielové dane idú podľa prognózy ministerstva financií,  

 - úver by sa splácal až v budúcom roku.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - sú rôzne prognózy podielových daní, 

 - aké úvery nám hrozia v budúcnosti? 

 - nemáme doriešených niekoľko vecí, 

 - nie som proti výstavbe ihriska, ale aké sú priority v tomto smere? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v tejto chvíli je prioritou ihrisko, pretože môžme získať peniaze z VÚC a Slovenského  

   futbalového zväzu,  

 - výber podielových daní je dobrý,  

 - som presvedčený, že takýto vývoj podielových daní bude aj naďalej,  

 - tohto roku sme z vlastného rozpočtu vyfinancovali investičné akcie na Ul. Festivalovej, 

 - na ďalšie investície nemáme finančné zdroje,  

 - aj keby sme brali úver vo výške 1 mil. Eur, nie je to taká položka, ktorú by mesto nezvládlo.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - poznamenal, že pohľad poslankyne Ivančovej je príliš pesimistický,  

 - uviedol, že život prináša problémy, ktoré sa riešia priebežne.  
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 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - nie som proti výstavbe ihriska, ale chcem, aby sa rozobrali všetky možné scenáre.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - bolo by na škodu, aby sme nevyužili možnosť získania finančných prostriedkov z VÚC,  

 - prosím o podporu tohto návrhu, 

 - mesto Svidník si zaslúži ihrisko s umelou trávou a so zázemím, 

 - verím tomu, že z tejto čiastky sa dá vysúťažiť aj nižšia cena, tak ako bolo, napr. pri  

   rekonštrukcii mosta na Ul. Festivalovej, kde súťažou sa ušetrilo okolo 60 tis. Eur.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - nie som proti tomu, aby sme podporili akékoľvek športové aktivity,  

 - je potrebné o tom diskutovať a vidieť veci v súvislostiach,  

 - treba si uvedomiť, že vo Svidníku už máme nejaké ihriska s umelou trávou,  

 - poukázal na stav ihriska pri ZŠ Ul. Karpatská,  

 - treba rozmýšľať ako udržať už existujúce plochy,  

 - netreba zabúdať na opravu mosta na Ul. Festivalovej, opravu si vyžaduje aj most cez Ladomírku, 

   treba opravovať chodníky a komunikácie, nie je zrealizovaný parčík pre psičkárov, doteraz sa 

   nezrealizovalo oplotenie basketbalového ihriska na Ul. Duklianskej.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - vo verbálnej rovine mesto má rozrobených niekoľko vecí,  

 - v akom stave je rekonštrukcia  OD Vašuta?  

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - na rekonštrukciu OD Vašuta do konca augusta by mala byť hotová projektová dokumentácia.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - nie som proti tomuto návrhu, ale je toto priorita? 

 - vidím množstvo iných vecí, ktoré neriešime a ostávajú nám nezrealizované.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - treba si uvedomiť, že ihrisko bude majetkom mesta a nie futbalového klubu, 

 - na využívanie voľnočasových aktivít detí sú iné organizácie, ktoré by sa mali o to starať a nie 

   futbalový klub, 

 - čo sa týka ďalších investícií v meste, poslanci musia posúdiť a vyčleniť peniaze buď z rozpočtu 

   alebo úveru, 

 - keď je možnosť nevidím problém, aby sme tento zámer na výstavbu ihriska podporili.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - čo sa týka projektu odkanalizovania mesta, ak budeme úspešní v projekte, tak sa nám tieto 

   peniaze vrátia ako oprávnený náklad, 

 - čo sa týka tohto návrhu, ide iba o zámer, úver by sa schvaľoval, ak to bude reálne.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - mesto by malo spracovať harmonogram investičných akcií.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predniesol návrh uznesenia, 

 - vyhlásil prestávku.  

  
 Prestávka: od 9.50 hod. – 9.55 hod. 

  
 Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

 Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 400/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - predkladám tento pozmeňujúci návrh na navýšenie dotácií pre: 1. FK Svidník na sumu 23 tis.  

   Eur,TJ Slávia Svidník na sumu 23 tis. Eur, Hokejbalový klub LION Svidník na sumu 7 tis.  

   Eur a Karate klub sumu 1 tis. Eur. v celkovej sume vo výške 54 tis. Eur.  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - mesto Svidník nemá oficiálnu žiadosť zo strany Karate klub na poskytnutie dotácie.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - niekedy sme schvaľovali v rozpočte 60 tis. Eur na dotácie pre všetky občianske združenia 

   a športové kluby a postupne sa nám táto suma navyšuje,  

 - mali by sme vychádzať z porovnávania čísiel z predchádzajúceho obdobia, 

 - čím vzniklo také enormné navýšenie dotácie pre futbalistov a volejbalistov? 

 - bolo by dobré, ak by sme dostali nejaký prehľad koľko finančných prostriedkov do týchto  

   športov bolo poskytnuté v minulosti a v tomto roku,  

 - využil by som prítomnosť prezidenta TJ Slávie, aby sa vyjadril k navýšeniu dotácie.  

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - pred rokom som bol požiadaný, aby som prebral volejbalový klub po p. Hirčkovi, 

 - za určitých podmienok som pristúpil k tomuto kroku, aj keď som nevedel do čoho idem,  

 - volejbalový klub sme prebrali v dezolátnom stave, 

 - obrovské náklady sme mali na základné materiálne zabezpečenie, 

 - sú to skutočné reálne náklady. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nesúhlasím s tvrdením, že p. Blanár nevedel do čoho ide, lebo celý čas sa pohyboval v blízkosti 

   volejbalu, aj keď možno materiálne vybavenie bolo také, aké bolo,  

 - mesto veľkoryso pomáha tomuto klubu,  

 - nesúhlasím s tým, aby mesto v plnej výške dotovalo súkromnú aktivitu, 
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 - p. Hirčko tvrdil, že rozpočet na sezónu bol vo výške 80 tis. Eur. 

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - na túto sezónu mal klub rozpočet vo výške 150 tis. Eur, sú to reálne čísla,  

 - neprináleží mi komentovať vyjadrenia p. Hirčka,  

 - keď sa to nepodporí, volejbal nebude fungovať,  

 - hráme extraligu, kde sú zmluvní hráči, ktorí nebudú hrať za podanie stravy, ale za reálny plat.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - bývalý prezident klubu nám odprezentoval, že odovzdáva klub v 100 % stave so všetkým 

   materiálnym zariadením.  

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - od základu sa muselo všetko zakúpiť.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - nakoľko p. Hirčko nie je prítomný na zasadnutí, tak na najbližšom zastupiteľstve je potrebné 

   sa ho na to verejne opýtať.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - my tiež hráme extraligu a hráči hrajú za jedlo,  

 - vieme, že v minulosti sa klubu pomáhalo a robilo všetko preto, aby volejbal mohol fungovať,  

 - možno problém je aj vo využívaní školských zariadení na tréningy, tak ako to bolo v minulosti.  

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - klub má 9 kategórii, 

 - juniori, kadeti a muži trénujú v športovej hale, 

 - ostatní využívajú školské telocvične tak, aby bol naplnený tréningový proces.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - prečo je potom taký nárast nákladov oproti prevádzkovaniu p. Hirčkom? 

 - mám vedomostí, že aj rozpočty iných volejbalových klubov sa pohybujú v čiastkach okolo  

   150 tis. Eur. 

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - vyčíslil som všetky reálne náklady, ktoré klub dostal a použil.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - p. Hirčko nám poskytol oklieštený rozpočet, boli to iba čisté priame náklady, 

 - teraz máme aj vrátane príspevkov, 

 - môj názor je taký, že je to súkromný klub a mesto by ho malo podporiť 1/3 rozpočtu.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prekvapujúce je, že klub sa prevzal bez základného materiálneho vybavenia, lebo v médiách 

   bolo vyhlásené, že sa odovzdáva funkčný organizačne schopný klub. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyhlásil prestávku.  

  
 Prestávka: od 10.20 hod. – 10.40 hod. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - stiahol pozmeňujúci návrh.  

  
 Miroslav Blanár, prezident TJ Slávia Svidník, s.r.o. 

 - od 1.1.2017 platí nový zákon o športe, v ktorom sa uvádza, že športovci, ktorí sú na 

   profesionálnej úrovni a majú pracovné zmluvy musia mať plnohodnotne platené odvody.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ak sa schváli tento návrh, bude to ďaleko najviac peňazí v histórii mesta Svidník, 

 - bez podpory mesta a poslancov tieto športy by nemohli existovať, 

 - športy sú odkázané na samosprávy, 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

 Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 401/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 10.50 hod. ukončil. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák, v.r.  vz. Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
…...................................................  …......................................................... 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

  

Mgr. Nadežda Fedorková, 

v.r. 

 Mgr. Marcela Ivančová, v.r. 

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

poslankyňa MsZ  poslankyňa MsZ 
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