
1 

 

Zápisnica z 28. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku, konaného 13. apríla 2017 a 19. apríla 2017 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. Cyril Dudáš        

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. Peter Pilip       

9. PhDr. František Pochanič 

10. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. Ján Vook     

12. Ing. Vladimír Žak 

13. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. MUDr. Peter Breznoščák      

2. MVDr. Michal Zozuľák       

 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

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

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

3.   Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017 zo dňa 29. marca 2017  

4.   Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník  

5.  Záver  

  

  

1. Otvorenie 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 
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 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov, 

 - poslanci MUDr. Peter Breznoščák a MVDr. Michal Zozuľák ospravedlnili svoju neúčasť, 

 - zablahoželal MUDr. Petrovi Breznoščákovi k narodeniu dcérky,  

 - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

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

 - k programu rokovania sa vyjadril: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - navrhol zmeniť a doplniť program rokovania takto: za bodom č. 1 zaradiť body č.: 

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

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

   3. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017   

       zo dňa 29. marca 2017 

    4. Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník 

    5. Záver 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov: 

   Mgr. Nadežda Fedorková, Mgr. Marcela Ivančová a PhDr. Ján Vook.  

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov: 

   Mgr. Pavel Olejár a PhDr. František Pochanič.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 365/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

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

  Predkladal: Ing. Vladimír Žak, predseda komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie 

                                                       dotácií 
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 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpil:  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - nebudem hlasovať za predložený návrh, pretože nesúhlasím so spôsobom ako sa rieši 

   rozdelenie dotácií, nechápem zmysel komisie, ktorá rozdeľuje dotácie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predložila návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 13, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 1. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 366/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.   Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017   

 zo dňa 29. marca 2017 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - predkladám návrh na zmenu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle 

   § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 

   základe predloženého návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 schvaľuje 

   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017 zo dňa 29. marca 

   2017 nasledovne: a) v odseku ac) za programom 1.4. sa dopĺňa program: „4.3. Príspevky 

   občian. združeniam a nadáciám: mimoriadna dotácia 2,00 tis. EUR pre HK SVIDNÍCKI 

   VLCI na spoluúčasť pri realizácii projektu hokejovej a hokejbalovej prípravy detí 

   1. a 2. ročníkov základných škôl vo Svidníku“, b) odsek b) sa mení nasledovne: „b) 

   schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu 

   uvedeného v tabuľkách č. 1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky 

   č. 2 z plánu 11 609,21 tis. EUR na 11 589,46 tis. EUR v príjmovej časti a z plánu 

   10 606,61 tis. EUR na 10 826,02 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu“, 

 - jedná sa o navýšenie o 2 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.  

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - navrhujem vypustiť v uznesení bod b), pretože nemám dobré skúsenosti s číslami, ktoré 

   uvádza mestský úrad.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem poskytnúť mimoriadnu dotáciu vo výške 1 300 EUR pre Karate klub Svidník.  
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - ak sa vypustí bod b) v uznesení, nevidím možnosť ako zapracovať zmenu do rozpočtu, 

 - odporúčam bod b) preformulovať takto „určuje prispôsobiť bod b) pôvodného návrhu 

   uznesenia podľa odseku a)“.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - súhlasil s návrhom, ktorý odporúčal Ing. Vlčinov.  

  
 Prestávka: od 9.20 hod. – 9.30 hod. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - sťahujem svoj návrh s tým, že mestský úrad tento návrh zakomponuje do uznesenia na 

   riadne rokovanie MsZ.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predložila návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 367/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.   Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o množstve uloženého odpadu, o výške poplatkoch za komunálny odpad, 

   o hospodárení, o investíciách a o porovnaní nákladov na odpad v okolitých mestách, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval, že TS podľa platnej legislatívy nemuseli a nemusia mať s mestom uzavretú 

   zmluvu na zber a odvoz komunálneho odpadu,  

 - uviedol, že výber skládky na uloženie odpadu procesom verejného obstarávania je náročný, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval o nákladoch na vývoze veľkoobjemových kontajnerov a komunálneho odpadu, 

 - poznamenal, že všetky mesta v PSK porovnateľné s mestom Svidník dotujú vývoz odpadu, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice, 

 - povedal, že ukazuje sa, že ten systém je nastavený dobre.  

  
 V rozprave vystúpili:  
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - odpad je závažná téma nielen mesta, ale aj okresu, 

 - je smiešne, ak rozprávame, že všetko je dobre, keď Svidníčania platia za odpad viac ako  

   ľudia z obcí,  

 - zasadnutie sa zvolávalo hlavne kvôli tomu, aby prišli konatelia spoločnosti a vysvetlili 

   nám vecí, na ktoré by sme sa ich pýtali, 

 - myslím si, že nemá cenu sa o tejto situácii baviť, keď tu nemáme konateľov spoločnosti.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - za uloženie 1 tóny odpadu majú obce o 2 EURÁ nižšiu sumu, ako mesto Svidník, jedná sa 

   o sumu 700 EUR ročne, 

 - riaditeľ TS robil všetko preto, aby si získal naspäť obce, ktoré odišli do firmy FURA.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - dohoda bola jasná, že prídu konatelia. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konateľov spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. sme pozvali a je na ich rozhodnutí, či sa 

   zasadnutia zúčastnia.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - o odpadkoch sa chceme baviť minimálne rok a p. primátor zvolá rokovanie práve na tento  

   deň - na „zelený štvrtok“,  

 - ak sa bude zdať, že sa hádame, toto zdanie klame,  

 - veľa vecí sa z hľadiska odpadového hospodárstva, odkedy sa o tom hovorí, zhruba 1 rok, 

   nezmenilo,  

 - musíme si uvedomiť, že majoritným vlastníkom skládky je firma AGB ekotrend, s.r.o,  

 - podľa zmluvy mali sme mať 3x12, t.j. 36 rokov pokoj s odpadom,  

 - po 5 rokoch máme závažný problém, pretože prvá kazeta je takmer naplnená,  

 - životnosť skládky sa veľmi prudko skracuje,  

 - podľa zmluvy cena za uloženie odpadu sa mala dohadovať rovnocenným hlasom a nie  

   podľa veľkosti podielu vo firme,  

 - je mi ľúto, že sa termín zasadnutia nedohodol tak, aby boli prítomní všetci zainteresovaní, 

 - poukázala na nižšiu sumu za uloženie odpadu v Humennom, ktorú prevádzkuje firma  

   s veľmi podobnou vlastníckou štruktúrou ako skládku v Šemetkovciach, 

 - cudzí majú lepšie podmienky na uskladnenie odpadu ako mesto Svidník, ktoré je 

   spoluvlastníkom skládky,  

 - nevieme, aké firmy vozia na skládku odpad,  

 - keby všetky firmy, ktoré vozia odpad na skládku, platili, tak ako Svidník, tak by výnos 

   tejto firmy bol o 100 tis. EUR viacej,  

 - zdá sa mi nefér účtovať spoluvlastníkovi firmy viacej, ako majú ostatní, ktorí na túto  

   skládku vozia odpad,  

 - uvedomme si, že budúcnosť skládky je dôležitá nielen z pohľadu vývozu odpadu, ale aj  

   z toho pohľadu, že máme problém s vlastnou filozofiou odpadového hospodárstva, 
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 - na mestskej rade sme sa viackrát venovali, tzv. kontajnerovej turistike,  

 - chcem upozorniť na tento problém, pretože do veľkokapacitných kontajnerov nám vozia 

   odpad cudzí ľudia,  

 - na mestskej rade som viackrát upozorňovala aj na ďalší problém, ako sú nedoplatky,  

 - navrhovala som zverejniť neplatičov,  

 - chcem apelovať na všetkých kolegov poslancov, aby sme zaujali stanovisko k téme  

   odpadové hospodárstvo a skúsili hľadať nejaké riešenia, 

 - prajem požehnané sviatky.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - musíme sa rozhodnúť, čo s tou skládkou do budúcna? 

 - ideme do prevzatia vlastníctva tejto skládky? 

 - ideme do odkúpenia? 

 - ako spoluvlastník skládky v podstate nevieme nič,  

 - čo sa týka navýšenia odpadu, poďme na separáciu, pretože to je budúcnosť, ktorá nás  

   neminie.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - úplne sa stotožňujem s vystúpením p. poslankyne Ivančovej, 

 - zarazila ma informácia o cene uloženia odpadu v Humennom,  

 - snažíme sa už dlhšiu dobu presvedčiť vedenie mesta, že v celom procese je veľa pochybení 

   a žiadne riešenia do budúcnosti, 

 - dnes som sa od p. Čepana dozvedel, že ten kto robí zber a vývoz odpadu nepotrebuje 

   zmluvu,  

 - je to niečo neuveriteľné,  

 - v zmysle zákona č. 223/2011 Z.z. každý, kto robí akúkoľvek činnosť v rámci odpadového 

   hospodárstva na území obce, musí mať s obcou zmluvu,  

 - poukázal na problém zber a vývoz odpadu, TS do r. 2016 nemali zmluvu na zber 

   a vývoz odpadu,  

 - v roku 2016 sa urobila zmluva s TS na zber a vývoz odpadu, ale aj na uloženie odpadu,  

    kde ja vidím problém, pretože TS nemajú na to kompetenciu,  

 - poukázal na uloženie a likvidáciu odpadu,  

 - v zmysle zákona, ak obec alebo mesto nie je 100 % vlastníkom alebo zriaďovateľom 

   organizácie a ak akúkoľvek činnosť vykonáva táto organizácia alebo spoločnosť pre mesto, 

   čo sa týka odpadového hospodárstva, musí ten výber prebehnúť verejným obstarávaním, 

 - ďalším problémom je, že mesto Svidník nemá žiadnu zmluvu so spoločnosťou Ekoservis,  

   ani s AGB ekotrend, ale zmluvu majú TS, 

 - upozorňujem na to už dlhšiu dobu, že TS nemali kompetenciu podpísať takúto zmluvu,  

 - vyjadril sa k stanoveniu ceny za uloženie a likvidáciu odpadu zo strany TS, o čom nebolo  

   informované mestské zastupiteľstvo,  

 - upozorňujem, že mesto nemá platnú zmluvu a zabezpečuje ukladanie a likvidáciu odpadu 

   v rozpore so zákonom, 

 - na základe informácii zo správy pýtam sa p. primátora, kto a o čom celý rok rokoval so 
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   spoločnosťou Ekoservis Svidník, s.r.o., keď sme dospeli do stavu, že skládka je možno  

   naplnená? 

 - pre mňa je neprípustný argument, že ak by nedošlo k zníženiu ceny, tak potom by tie obce 

   využívali firmu FURA, 

 - je nepredstaviteľné, aby zástupcovia mesta Svidník, ktorí sú vo valnej hromade spoločnosti  

   Ekoservis, nemali iné nástroje ako prinútiť firmu Ekoservis, aby aj pre firmu FURA, ktorá  

   dováža odpad z iných obcí, bola taká istá cena, ako pre mesto Svidník,  

 - informoval o otázkach občanov na sociálnej sietí, 

 - keďže tu nie sú predstavitelia Ekoservisu, položím niekoľko otázok za občanov a očakávam  

   odpoveď od p. primátora,  

 - prečo terajšia spoločnosť Ekoservis, s.r.o., kde je spoločníkom a spoluvlastníkom aj mesto 

   Svidník, skrachovala? 

 - prečo sústavne od svojho vzniku vykazovala stratu? 

 - kto je kompetentným a zodpovedným za tento stav na Mestskom úrade vo Svidníku? 

 - prečo už terajší vlastník skládky v Šemetkovciach nespravuje svoj vlastný majetok? 

 - prečo spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. dostala od štátneho dozoru pokutu za porušenie 

   zákonných povinnosti pri hospodárení s odpadom? 

 - prečo spoločnosť Ekoservis, s.r.o. dlhuje obci Šemetkovce poplatky za uloženie odpadu? 

 - prečo Ekoservis, s.r.o. nespláca úver? 

 - prečo na skládke v Šemetkovciach sa skladuje nie domový komunálny odpad, ale  

   priemyselný odpad dovezený zo zahraničia? 

 - ako sa rieši budúcnosť skládky, keď údajná terajšia kapacita stačí maximálne na jeden rok? 

 - kto a akou formou zabezpečí výstavbu ďalšej kazety skládky? 

 - ako sa pre občanov Svidníka a okolia zabezpečí ďalšie hospodárenie s odpadom a za akých 

   ekonomických a sociálnych podmienok? 

 - predniesol návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona 

   SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  

   článku 5 ods. 33 Rokovacieho poriadku MsZ vo Svidníku a) prerušuje 28. (neplánované) 

   zasadnutie MsZ vo Svidníku, b) určuje pokračovanie zastupiteľstva na deň 19.4.2017 

   o 15.00 hod. v priestoroch ZUŠ, c) vyzýva primátora mesta Svidník, aby zabezpečil 

   na rokovaní MsZ starostu obce Šemetkovce, konateľa Ekoservis, riaditeľa TS mesta  

   Svidník. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - firma Ekoservis Svidník, s.r.o. neskrachovala, pôsobí ďalej, 

 - súkromná firma AGB ekotrend, s.r.o. investovala do skládky 1 mil. EUR, obec Šemetkovce 

   a mesto Svidník neinvestovali ani korunu a činnosť odpadu je nastavená tak, že poplatky, 

   ktoré sa vyberali za uloženie odpadu, nepostačovali a nepostačujú na vykrytie všetkých 

   nákladov, ktoré táto spoločnosť má, sú traja vlastníci, a to mesto Svidník, obec Šemetkovce, 

   AGB ekontrend, s.r.o. s tým, že každá spoločnosť má iné záujmy,  

 - za pôsobenia v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. mesto Svidník nikdy nesúhlasilo  

   s navýšovaním sumy za vývoz odpadu a toto nás dobehlo, pretože neuhrádzal sa poplatok 

   obci Šemetkovce,  
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 - od nového roku sa všetky záväzky voči obci Šemetkovce platia a pripravuje sa splátkový  

   kalendár, aby sa pohľadávky z minulých rokoch vysporiadali, 

 - Ekoservis Svidník, s.r.o. nedostala pokutu za hospodárenie s odpadom, ale dostala pokutu za  

   prienik vody,  

 - čo sa týka dlhu obci Šemetkovce, ak by len samotné mesto vozilo odpad na túto skládku, 

   náklady, ktoré boli na jej zriadenie a náklady na jej prevádzku by sa museli rapídne navýšiť, 

 - keďže sme nechceli k tomuto kroku pristúpiť, neplatili sa poplatky obci Šemetkovce s tým, 

   že sa tieto poplatky zaplatia, ak sa splatí úver, 

 - k dnešnému dňu podľa vyjadrenia Ekoservis Svidník, s.r.o., všetky úvery sa platia, 

 - na skládku sa ukladá odpad, ktorý spĺňa všetky legislatívne podmienky, 

 - kapacita jednej kazety je minimálne na 5 rokov s tým, že firma Ekoservis Svidník, s.r.o.  

   požiadala o stavebné povolenie na rozšírenie ďalšej kazety,  

 - čo sa týka výstavby ďalšej kazety, skládka je súkromná, kde väčšinovým vlastníkom je  

   súkromná firma, ktorá rozhodne, či bude rozširovať v súčinnosti s obcou a mestom Svidník,  

 - ďalší vývoj a ďalšie hospodárenie je bezproblémové na skládke v Šemetkovciach, ale 

   je tu jedno riziko, a to, ak urobíme nové verejné obstarávanie, môže nám vygenerovať 

   inú skládku a potom bude tá filozofická otázka, čo so skládkou v Šemetkovciach? 

 - čo sa týka, prečo sa zasadnutie zvolalo na dnešný deň, je z toho dôvodu, že včera bola 

   valná hromada a nechceli sme robiť mestské zastupiteľstvo pred valnou hromadou, aby 

   sme mohli poskytnúť informácie, ktoré môžeme dnes prezentovať, 

 - čo sme rokovali v priebehu celého roka, na všetkých rokovaniach sme boli spolu s pánom 

   zástupcom a gro rokovaní bolo o kúpe a predaji skládky,  

 - čo sa týka ceny za uloženie odpadu, myslím si, že suma 28 EUR je najpriaznivejšia,  

 - čo s týka nákladov na TS, TS nám zabezpečujú bezproblémový vývoz za minimálnych 

   nákladov a hrubá mzda pre pracovníkov na TS, ktorí zabezpečujú vývoz je 545 EUR.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - neviem, prečo sa tu už viackrát spomína výška platu, či sa týmto chválime, veď títo ľudia  

   robia za minimálnu mzdu, 

 - ja by som sa hanbil o tejto sume rozprávať.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - z toho dôvodu som to povedal, lebo ideme spochybňovať, že sú vysoké náklady, 

 - tých ľudí si nesmierne vážim, že za takúto mzdu to robia.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - ak určitá miera subjektivity v mojom vystúpení bola, tak bola spôsobená možno tým, že  

   sme nemali informácie z valného zhromaždenia. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - osobne som bol prítomný na niekoľkých stretnutiach s Ekoservis Svidník, s.r.o., 

 - väčšinou moje vyjadrenia boli také, aby mesto bolo 100 % vlastníkom skládky, aby sme 

   skládku odkúpili, aj keď na kúpu skládky s p. primátorom máme rozdielne názory, 

 - kúpa skládky je pre mesto dôležitá a strategická vec, 
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 - netreba sa tak ľahko tej skládky zbavovať,  

 - ak by sme ku kúpe skládky pristúpili už v minulom roku, bola výzva, kde sme sa 

   mohli uchádzať o európske peniaze na rozšírenie skládok,  

 - my sme tu šancu nevyužili, nebolo nám to potrebné a teraz hľadáme formu, ako z toho  

   vykľučkovať,  

 - na včerajšej valnej hromade bolo konštatované, že bola podaná žaloba na súd zo strany 

   obce Šemetkovce na zákaz nakladania s majetkom skládky, bola vyčíslená niekoľko 

   násobne vyššia zmluvná pokuta, ako je samotná istina, 

 - mesto Svidník si stále svoje povinnosti plnilo, a to, že Ekoservis Svidník, s.r.o. neplatil obci  

   zákonom stanovený poplatok, nie je to problém mesta, ale je to problém obce Šemetkovce, 

 - skúsme sa zamyslieť a zvážiť alternatívu kúpy skládky, 

 - treba seriózne pristúpiť, aby prišli na rokovanie konatelia Ekoservis Svidník, s.r.o., alebo  

    AGB ekotrend, s.r.o., aby vyčíslili cenu skládky, 

  - výška ceny skládky by mala vzniknúť z nejakých rokovaní.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nemám informácie o tom, aby bola nejaká výzva na získanie prostriedkov z Európskej únie  

   na vybudovanie, alebo rozšírenie skládky,  

 - ak je záujem o kúpu skládky, tak sa tu nedehonestujme, ale povedzme si, že sa chceme 

   vydať týmto smerom.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - kde poslanci v tomto procese urobili chybu? 

 - kde poslanci niečo zabrzdili? 

 - p. primátor, čo si za posledný rok vyrokúval s firmou Ekoservis Svidník, s.r.o.?  

 - firma Ekoservis Svidník, s.r.o. otvorila skládku v roku 2008, kazeta mala mať funkčnosť 12  

   rokov, pripusťme, že 10 rokov a my sme na konci so životnosťou skládky, 

 - ako chcú splácať úver, z čoho, keď životnosť skládky končí?  

 - k čomu sa my poslanci máme vyjadriť, keď nemáme žiadne informácie?  

 - prajem krásne veľkonočné sviatky, 

 - dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, chcem, aby sa o ňom hlasovalo a potom 

   hlasovať o uznesení.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sľúbili sme Katke Sivákovej, že je „zelený štvrtok“, že sa nebudeme hádať.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - som smutný s konfrontácie názorov, 

 - p. primátor tvrdí, že AGB ekotrend, s.r.o. je súkromná firma, ktorá sa snaží čo najviac 

   získať,  

 - na porovnanie uvádzam Svidník 28 EUR a Humenné 13 EUR,  

 - obec Šemetkovce chce čo najvyššie poplatky, ale realita je taká, že nemajú nič,  

 - snažíme sa o čo najnižšiu cenu vo Svidníku, ale realita je taká, že Svidník platí viac ako  

   obce, 
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 - poukázal na to, ako p. primátor deklaroval na zasadnutí MsZ dňa 2. februára 2017, že 

   do konca mesiaca február 2017 sa uskutoční neplánované zasadnutie výlučne k téme 

   odpadové hospodárstvo, ale skutočnosť je iná, 

 - neplánované zasadnutie k problematike odpadové hospodárstvo sa koná z iniciatívy  

   13 poslancov, 

 - je čudné, že toto zasadnutie sa zvolalo práve na „zelený štvrtok“, kľudne mohlo byť včera  

   po zasadnutí valného zhromaždenia, keď boli prítomní konatelia spoločnosti Ekoservis 

   Svidník, s.r.o. a starosta obce Šemetkovce, 

 - chcem podporiť návrh, aby sme prerušili toto rokovanie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - neviem zaručiť, či prídu zástupcovia Ekoservis Svidník, s.r.o. na rokovanie,  

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 368/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Uznesením MsZ bolo 28.(neplánované) zasadnutie MsZ o 10.55 hod. prerušené.  

  
 Rokovanie 28. (neplánovaného) zasadnutia pokračovalo 19. apríla 2017 o 15.00 hod. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - opätovne privítal prítomných poslancov a hostí,  

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov, 

 - poslanci MVDr. Michal Zozuľák a Ing. Vladimír Žak ospravedlnili svoju neúčasť, 

 - otvoril rozpravu. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - p. primátor s rozhorčením konštatujem, že si nesplnil to, o čo ťa žiadalo MsZ, aby pri 

   tom dialógu boli prítomní kompetentní ľudia, a to konateľ Ekoservis Svidník, s.r.o., riaditeľ  

   TS a starosta obce Šemetkovce, 

 - ak by si chcel seriózne riešiť túto problematiku, tak rokovanie mohlo byť v stredu 

   po zasadnutí valnej hromady Ekoservis Svidník, s.r.o.,  

 - p. primátor, čo chceš ďalej robiť s komunálnym odpadom? 

 - predkladám návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona 

   SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje a) hlavnému 

   kontrolórovi mesta Svidník preveriť kalkuláciu ceny zberu a vývozu odpadu v meste 

   Svidník a okolitých obciach, b) preveriť postup uzatvorenie zmlúv na uloženie a likvidáciu 
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   odpadu medzi TS mesta Svidník a Ekoservis Svidník s.r.o., TS mesta Svidník a AGB 

   ekontrend s.r.o., c) Mestskému úradu vo Svidníku pripraviť podklady na vyhlásenie 

   verejno-obchodnej súťaže na likvidáciu a uloženie odpadu v meste Svidník.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - osobne som pozval konateľa spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. a starostu obce  

   Šemetkovce, 

 - odmietli rokovať a zapojiť sa do politických bojov, ktoré sú v meste Svidník,  

 - odpovedia na akúkoľvek písomnú otázku,  

 - podľa našich zistení cena za uloženie odpadu tou istou firmou v meste Humenné je 34,50  

   EUR za 1 tónu a v meste Svidník je necelých 29 EUR, 

 - nevieme ovplyvniť cenu za uloženie odpadu,  

 - čo sa týka rozdielu ceny za vývoz odpadu pre obce a mesto Svidník, je to spôsobené tým, že 

   sme chceli získať zákazníkov a zisk na TS je 9 tis. EUR.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - tento problém chceme riešiť a dávame podnety, lebo vieme, že kazeta, ktorá mala vydržať 

   12 rokov je takmer plná, 

 - ja osobne vnímam tento problém nie z pohľadu ceny, ale prioritný problém je budúcnosť 

   skládky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - problém je, že táto skládka je súkromná, do ktorej investoval súkromný investor, 

 - problém je aj v nákladoch,  

 - mesto nie je vlastníkom skládky, 

 - treba otvorene povedať, že keď bude vypísaná verejno-obchodná súťaž, môže sa stať, že 

   niekto iný ponúkne inú cenu a budeme odpad voziť niekde inde a nie do Šemetkoviec 

   a všetko sa zmení.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vieme, že terajší majoritný vlastník nemá finančné prostriedky na ďalšiu kazetu,  

 - treba tento priestor využiť, investovať do skládky a ísť do kúpy tejto skládky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - kúpa skládky je na rozhodnutí poslancov. 

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - treba upriamiť pozornosť na triedenie odpadu,  

 - toto je budúcnosť, treba investovať do triedenia odpadu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - treba sa zamyslieť, čo s tým odpadom, lebo situácia je veľmi vážna, 

 - čo sa týka výšky ceny v Humennom, vychádzala som z údajov, ktoré nám boli prezentované 

   mestským úradom, išlo o 13 EUR v Humennom a vo Svidníku okolo 28 EUR, 

 - teraz je informácia 34,50 EUR, je to s DPH, so zákonným poplatkom?  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v Humennom je 34,50 EUR s DPH a vo Svidníku 28 EUR bez DPH,  

 - rozdiel je, že koľko platí občan a koľko je za uloženie odpadu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - teraz cena nie je primárna, ale dôležité je, aká je vízia s tou skládkou, 

 - svoje vystúpenie som zamerala na to, že kazeta je zaplnená, ďalší plán nemáme a čo potom?  

 - toto je otázka, čo máme riešiť, 

 - netreba tu hľadať žiadnu politiku.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - teraz máme najlepšiu cenu za uloženie odpadu, 

 - tým, že bude vyhlásená obchodno-verejná súťaž, nevieme garantovať, čo nám to prinesie.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - sme jediné mesto, ktoré nemá platnú zmluvu za uloženie odpadu, 

 - nemôžme niečo obhajovať, čo je lacnejšie, lebo podľa môjho názoru je to v rozpore so  

   zákonom, 

 - netreba zastrašovať ľudí verejno-obchodnou súťažou, lebo vo verejno-obchodnej súťaži sa  

   dajú popísať všetky podmienky a treba brať do úvahy aj vzdialenosť skládky,  

 - zatvárame oči, že prvá kazeta skládky je už naplnená, 

 - p. primátor ,čo si rokoval jeden a pol roka s predstaviteľmi Ekoservis Svidník, s.r.o., keď na  

   konkrétne otázky nevieš dať konkrétne odpovede? 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - skládka pre spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. je biznis, 

 - dostaneme sa do situácie, že nebudeme mať kam voziť odpad, 

 - prioritou je budúcnosť skládky, 

 - pri separácii odpadu by vydržala jedna kazeta nie 10 rokov, ale možno 25 rokov. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - som sklamaný, že nie sú prítomní na rokovaní konatelia spoločnosti, 

 - neviem o tom, aby sa sme tu robili nejaké politikárčenie,  

 - poslancom záleží na budúcnosti skládky, 

 - tento problém pretrváva nie jeden a pol roka, ale niekoľko rokov dozadu, 

 - ak by p. primátorovi záležalo do budúcnosti skládky, tak by zabezpečil, aby boli prítomní 

   všetci kompetentní predstavitelia Ekoservis Svidník, s.r.o..  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v odpadovom hospodárstve sa veľmi veľa urobilo,  

 - verejno-obchodná súťaž bude veľmi zložitý proces, 

 - bolo by veľmi dobré, ak by separácia odpadu bola ešte vo väčšom rozsahu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - aké sú ďalšie možnosti riešenia, lebo ja ich až toľko nevidím?  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval o možnostiach riešenia tejto problematiky. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - upriamil pozornosť na problematiku množstva komunálneho odpadu a množstva 

   separovaného odpadu, ktorý sa nedá zhodnotiť, 

 - mesto má rezervy v recyklácii a triedení odpadu,  

 - v meste je rapídny pokles separovaného odpadu, 

 - o tento stav sa málo zaujímajú zodpovední pracovníci mestského úradu,  

 - je potrebné pripraviť správu na zasadnutie nielen o číslach, ale aj o celkovej situácií 

   v triedení a separácií odpadu.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka separácií odpadu, je to na každom jednom z nás, chýba nám taká osobná 

   statočnosť, aby sme upozornili, správame sa anonymne.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - odporúčam povenovať sa tejto problematike, prísť na nové riešenia a vrátiť sa k tejto  

   téme ešte raz, 

 - vyzývam všetkých, aby sme začali túto tému brať naozaj vážne.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 369/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie dňa 16. apríla 2017 

          o 15,45 hod. ukončil. 

 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 
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