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Zápisnica z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 13. decembra 2017 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Pavel Olejár      

7. Peter Pilip       

8. PaedDr. Jozef Poperník      

9. PhDr. František Pochanič 

10. PhDr. Ján Vook     

11. Ing. Vladimír Žak 

12. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Cyril Dudáš        

2. Mgr. Vladimír Kaliňák 

3. MVDr. Michal Zozuľák       

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.  Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku 
 

  na funkčné obdobie 2018 – 2022 

3.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a)  Uznesenia – trvalé úlohy  

 b)  Uznesenia – úlohy v plnení  

 c)  Uznesenia – splnené úlohy  

4.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  
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5.  Informatívna správa o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017 
 

6.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

7.   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer na prenájom nebytových 
 

  priestorov  

8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa mení 
 

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky 

  dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

  Svidník v znení jeho neskorších zmien 

9.  Návrhy na 4. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

10.  Návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Svidník v znení 
 

  neskorších dodatkov a návrh na vydanie nového znenia Zriaďovacej listiny  

  Technických služieb mesta Svidník  

11.  Informatívna správa o dôvodoch neplatnosti VZN č. 1/2010 o postupe pri podávaní, 
 

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník 

12.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2018   

13.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2018 
 

14.    Interpelácie poslancov 
 

15.    Rôzne 
 

16.    Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 12 poslancov, 

 - poslanci Cyril Dudáš, Mgr. Vladimír Kaliňák a MVDr. Michal Zozuľák  

   ospravedlnili svoju neúčasť. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

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

  - k programu rokovania sa vyjadril:   

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - z programu rokovania navrhol vypustiť body č. 6, 7 a 8, 

  - odôvodnil pozmeňujúci návrh týkajúci sa 6. zmeny rozpočtu, stanoviska hlavného  
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    kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 a návrhu rozpočtu na roky 

    2018-2020. 

  
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - informoval o zamestnancoch, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer 

    a o zamestnancoch, s ktorými bola uzatvorená pracovná zmluva v tomto 

    volebnom období, 

  - vyjadril sa k návrhu rozpočtu na rok 2018:  

  - povedal, že je potrebné nájsť zhodnú cestu pri prefinancovaní investičných akcií  

    a prerozdelení finančných prostriedkov z bežného rozpočtu.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: MUDr. Petra Breznoščáka, 

    Mgr. Marcelu Ivančovú a Petra Pilipa. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil poslancov:  

    Mgr. Kamila Beňka a Martina Ždiňaka. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

   
  Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

  - predniesla návrh uznesenia. 

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

  Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 430/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.   Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku 
 

  na funkčné obdobie 2018 – 2022 
 

  Predkladal: JUDr. Ivo Parada, podpredseda Okresného súdu Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 431/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - zablahoželal prísediacim k zvoleniu do funkcie prísediacich pre Okresný súd Svidník. 

  

3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - konštatoval, že v budúcnosti by bolo potrebné, aby sa zverejnil harmonogram prípravy  

   rozpočtu tak, aby sa do procesu tvorby rozpočtu mohli zapojiť aj poslanci a predísť takej 

   situácií aká je dnes, že vecí nie sú doriešené a rozpočet sa odkladá na ďalšie rokovanie. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

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

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 432/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na zasadnutí dňa 4. decembra 2017 prerokovala predložené materiály a  

   odporúča MsZ ich prerokovať a schváliť okrem bodov týkajúcich sa rozpočtu. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 433/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Informatívna správa o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník  
 

  za roky 2016 a 2017 
 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil:  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - vyzval kompetentných zrealizovať požiadavku Gréckokatolíckej farnosti na Ul. Záhradnej  

   vo veci umiestnenia 2 – 3 svetelných bodov v areáli cerkvi.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal p. Miňa, zástupcu TS skontaktovať sa so správcom farnosti a podľa možností 

   osadiť tieto svietidlá.   

  
  



6 

 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 434/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 3220/45 a zriadeniu 

 vecného bremena na novovytvorený pozemok parcela KN C 3220/35 pre Ing. Tatianu 

 Zdraveckú, Dlhá 509/13, Svidník v rozprave nikto nevystúpil.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 6 – pôvodné znenie uznesenia k odpredaju pozemku parcela KN C 3220/45 

 a zriadeniu bezodplatného vecného bremena na pozemok parcela KN C 3220/35 pre 

 Ing. Tatianu Zdraveckú, Dlhá 509/13, Svidník:  

 Prítomní: 12, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 7, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 7 – upravené znenie uznesenia k odpredaju pozemku parcela KN C 3220/45 

 bez zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemok parcela KN C 3220/35 pre 

 Ing. Tatianu Zdraveckú, Dlhá 509/13, Svidník:  

 Prítomní: 12, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 435/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 983/368 pre Jána Hvizda, Stropkovská 

 428/70, Svidník za cenu 12,00 EUR v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

 Prítomní: 12, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 436/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj časti miestností č. 1 a č. 3 v budove rozostavaného 

 Európskeho domu kultúry pre Petra Pilipa, D. Millyho 823/31, Svidník v rozprave 

 vystúpili:  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik 

 - zdôvodnil spôsob odpredaja a dôvody osobitného zreteľa. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - opýtala sa, či týmto odpredajom sa neznehodnotí mestský majetok pre budúcich 

   potenciálnych uchádzačov, ktorí by v tejto časti chceli otvoriť nejaké prevádzky?  

  
 Reagoval: Mgr. Miroslav Novák, právnik 

 - hodnota majetku sa určite nezníži,  

 - ak by bol záujem o predaj Európskeho domu kultúry, ktorý by zasahoval aj do priestoru 

   kupujúceho, daný priestor by sa zamenil s iným adekvátnym priestorom, ktorý by slúžil 

   ako technická miestnosť ku kaviarni, 

 - tento vzťah by bol zmluvne ošetrený.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

 Prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 437/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela 

 KN C 1757/254 v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 438/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného  

 pozemku parcela KN C 202/640 v rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - keďže návrh nebol prerokovaný v komisií výstavby, územného rozvoja, dopravy 

   a životného prostredia navrhujem buď ho stiahnuť z rokovania, alebo zdržať sa pri 

   hlasovaní, aby to prešlo riadnym procesom.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sťahujem tento návrh z rokovania.  

  
 K schváleniu odkúpenia kotolne v budove bývalého OSP za cenu 1,00 EURO od 

 SLUŽBYT, s.r.o., Svidník v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 439/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer na prenájom nebytových 
 

  priestorov  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru 

 č. 8 v objekte budovy OD Vašuta v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 440/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na prenájom nebytového priestoru č. 8 a č. 9 v objekte výpravnej 

 budovy na Ul. Centrálnej č. 849 v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 441/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.  Návrhy na 4. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

  Predkladal: Mgr. Kamil Beňko, predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta   

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 442/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa mení 
 

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky 

  dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

  Svidník v znení jeho neskorších zmien 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 

 - komisia po prerokovaní odporúča tento návrh prerokovať a schváliť. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - v rámci rezervy na osobné náklady v dohodovacom konaní sa bude myslieť aj na iné 

   školy, alebo len na ZŠ Ul. 8. mája ako v minulom roku? 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - dohodovacie konanie nie je predmetom návrhu VZN, 

 - požiadavky škôl sú vyššie ako schválená výška dohodovacieho konania a ich  

    pridelenie bude na základe posúdených žiadostí. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vzhľadom k tomu, že na ZŠ Ul. 8. mája nemali zamestnanci vyplatené žiadne odmeny, 

   celá poskytnutá suma dohodovacieho konania bude pridelená tejto škole,  

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 443/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišli poslanci Ján Hirčko a Mgr. Nadežda Fedorková. 

  

10.  Návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Svidník v znení 
 

  neskorších dodatkov a návrh na vydanie nového znenia Zriaďovacej listiny  

  Technických služieb mesta Svidník  

  Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

 Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 444/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec PhDr. Ján Vook. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Mgr. Nadežda Fedorková. 

  

11.  Informatívna správa o dôvodoch neplatnosti VZN č. 1/2010 o postupe pri podávaní, 
 

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník 

  Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
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 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

 Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 445/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ján Hirčko. 

  

12.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2018   

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 446/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2018 
 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 447/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec PhDr. Ján Vook. 

  

14.    Interpelácie poslancov 
 

  
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec  

 - požiadal venovať zvýšenú pozornosť pri koordinácii kultúrnych akcií, kde mesto  

   je buď organizátorom, alebo spoluorganizátorom (neodpovedané), 

 - usporiadateľská služba by mala byť na patričnej úrovni.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - informoval o požiadavke Spoločenstva vlastníkov bytov E18 na Ul. Sov. hrdinov 

   ohľadom doriešenia dopravnej situácie okolo tohto bytového domu, 

 - požiadal podporiť túto požiadavku a zahrnúť do plánu v rozpočte na budúci rok 

   vybudovanie prístupovej cesty a parkovacích miest pri tomto bytovom dome, 

 - žiadam osadiť dopravnú značku „Zákaz vjazdu, okrem obyvateľov tohto bytového 

   domu“ tak, aby sa nechodilo po zelenom páse (neodpovedané),  

 - žiadam odbor výstavby a odbor podnikateľskej činnosti MsÚ, ktorí dávajú súhlas 

   na prevádzku, aby predložili všetkým, ktorí sú v tejto lokalite, kde majú parkovacie  

   miesta, lebo keď im boli niekde parkovacie miesta určené, tak nech ich aj dodržujú  

   (neodpovedané). 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - oslovili ma občania z Ul. 8. mája bl. F 493, kde sa robila pred 3 rokmi rekonštrukcia  

   miestnej komunikácie, že pri silnejších dažďoch na viacerých úsekoch neodteká voda,  

 - žiadam urobiť nápravu v rámci reklamácie (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - záruka na túto komunikáciu už skončila, 

 - vzhľadom k tomu, že pod touto komunikáciou je kanalizácia, v budúcom roku 

    plánujeme opravu s tým, že TS prevŕtajú cestu tak, aby sa voda dostala do kanalizácie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto v záručnej dobe žiadalo firmu, ktorá túto rekonštrukciu robila o zjednanie  

   nápravy, 

 - stanovisko firmy bolo také, že cesta je urobená správne, ale problém je vo výškovom 

   vysporiadaní parkovísk a cesty, 

 - vrty vieme urobiť, ale je to nešťastné riešenie, pretože budeme vŕtať do novej cesty.  
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 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - aká je situácia s oplotením ihriska na Ul. Duklianskej? (neodpovedané) 

 - odporučil využiť priestory rozostavaného Európskeho domu kultúry na zriadenie 

   tržnice, pretože presťahovať tržnicu na autobusovú stanicu je nebezpečné (odpovedané), 

 - žiadal osvetliť vyasfaltovaný priestor popri Ladomírke od pešej zóny po ZŠ 8. mája  

   (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka oplotenia ihriska, situáciu preveríme a do piatka dáme stanovisko, 

 - čo sa týka tržnice, môj subjektívny pocit je taký, že tržnica na stanici by bola 

   bezpečnejšia ako je teraz, 

 - ak sa zrekonštruuje Park arm. gen. L. Svobodu budeme hľadať riešenie, pretože 

   akékoľvek návrhy prinášajú diskusiu, 

 - čo sa týka osvetlenia popri Ladomírke, keď sa schvália finančné prostriedky, nie je 

   problém ho zrealizovať.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - žiadal zrekonštruovať nedokončenú časť chodníka z betónových kociek (cca 10-15 m) 

   na Ul. 8. mája bl. 493 (neodpovedané),  

 - aj keď bol schválený rozpočet, doteraz nie je umiestnená gumená podložka na detskom  

   ihrisku pri rímskokatolíckom kostole (neodpovedané),  

 - zaujímal sa, či sa zakúpili lavičky k 4. vodopádu (neodpovedané), 

 - žiadal MsP upozorniť poľského predajcu na parkovanie nákladných áut pred bytovým 

   vchodom na Ul. Bardejovskej (neodpovedané).   

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, poslankyňa 

 - žiadala vybudovať parkovisko na Ul. Duklianskej pri bl. 644 (odpovedané), 

 - žiadala vyriešiť parkovanie áut na Ul. Ľ. Štúra pri bytovom bloku za obchodným domom  

   Profit a oproti materskej škole z dôvodu spoplatnenia parkoviska pri OD Profit  

   (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka parkovísk, cítim to ako problém, s ktorým sa na nás obracajú občania mesta, 

 - zatiaľ riešenie nemáme, 

 - myslím si, že riešenie by sme vedeli nájsť, ak by sme si dali vypracovať jednoduchú 

   štúdiu parkovania v širšom centre mesta Svidník,  

 - ak bude zhoda, treba to zapracovať do rozpočtu.  

  



15 

 

15.    Rôzne 
 

  
 Nikto nevystúpil.  

  

16.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - zablahoželal poslancovi Jánovi Hirčkovi k narodeninám, 

  - vyjadril poslancovi Mgr. Vladimírovi Kaliňákovi nad odchodom jeho najbližšej  

    osoby úprimnú sústrasť,  

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 11.20 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. 
   

  primátor mesta 
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