
Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 29. marca 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. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Ján Hirčko     

6. Mgr. Marcela Ivančová      

7. Mgr. Vladimír Kaliňák 

8. Mgr. Pavel Olejár      

9. Peter Pilip       

10. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. Ján Vook     

12. MVDr. Michal Zozuľák       

13. Ing. Vladimír Žak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. PhDr. František Pochanič 

2. Martin Ždiňak 

 

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.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a)  Uznesenia – trvalé úlohy  

 b)  Uznesenia – úlohy v plnení  

 c)  Uznesenia – splnené úlohy  



 2 

3.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

4.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016  

5.  Plat primátora mesta Svidník  

6.  Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

7.   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest  

  o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta 

  Svidník, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta 

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

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

11.  Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

12.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

13.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

14.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   

  z 2 februára 2017  

15. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie“ 

16.  Informatívna správa o stave minigolfového areálu a návrh na odstúpenie   

 od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012 

17. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník“ 

18. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, 

 Svidník“ 

19. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník“ 

20.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016  

21.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016  

22.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   

  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu   

  nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v   
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  školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

23.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, 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  

24.  Interpelácie poslancov  

25.  Rôzne  

26.  Záver  

 

 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov, 

 - poslanci PhDr. František Pochanič a Martin Ždiňak 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 vyjadrili: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - predkladám zmenu programu, ktorá sa bude týkať toho, že niektoré body sa posunu 

    v programe a doplní sa jeden bod:  

    1. Otvorenie  

    2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

         3. Rokovanie mestskej rady   
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   4. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016  

   5. Plat primátora mesta Svidník  

    6. Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

    7. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

   8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých  

       podmienkach držania psov v meste Svidník  
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  9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest  

       o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta 

       Svidník, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 

       o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta 

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

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

  11. Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

  12. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  13. Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

  14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   

        z 2. februára 2017  

  15. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

       „Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie“ 

  16. Informatívna správa o stave minigolfového areálu a návrh na odstúpenie   

        od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012  

  17. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

        projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, 

        Svidník“ 

  18. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

        projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Komenského 

        307/22, Svidník“ 

  19. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

        projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 

        803/11, Svidník“ 

  20. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016  

  21. Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016  

  22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení  

        a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného 

        príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na  

        čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného  

        príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej  

        činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu 

        nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 
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        v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

  23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, 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 

  24. Interpelácie poslancov 

  25. Rôzne 

  26. Záver 

  
  Ing. Vladimír Žak, poslanec 

  - poprosím p. Olejára o zdôvodnenie predloženej zmeny programu.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov:  

    Cyril Dudáš, Ján Hirčko a PaedDr. Jozef Poperník. 

  
  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 Ing. Vladimír Žak.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

   
  PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

  - predniesol návrh uznesenia. 

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

  Prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 336/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. 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 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 337/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na zasadnutí dňa 27. marca 2017 odporučila prerokovať a schváliť  

   materiály okrem Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník a odpredaja pozemku pre  

   Ing. Jána Holuba.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 
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 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. 338/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - moja predstava o práci hlavného kontrolóra je možno trochu iná, ako je prezentovaná, 

 - myslím si, že hlavný kontrolór by mal byť nápomocný mestskému úradu, mal by  

   usmerňovať a odborne pomáhať, 

 - hlavný kontrolór ani raz nepovedal, že ak sa prekročí rozpočet mesta, tak pracovníci 

   mestského úradu by v decembri nedostali výplaty,  

 - počet zamestnancov na mestskom úrade je 48 a so mzdovými nákladmi sme na roku 

   2010, 

 - v rozpočte sa stiahla čiastka 170 tis. EUR bez akýchkoľvek konzultácií s primátorom 

   a so zodpovednými vedúcimi odborov, 

 - dokonca bolo podané trestné oznámenie na primátora, čo nikdy v živote v histórii 

   Svidníka sa nestalo, ale primátor žiadne peniaze nespreneveril,  

 - čo sa týka bločkov, ktoré boli hlavným kontrolórom prezentované, výklad by k ním 

   dostal ihneď, len bolo potrebné o to požiadať,  

 - spomínaný alkohol bol použitý ako prezenty pre ľudí, ktorí navštívili naše mesto, 

 - čo sa týka auditu p. Vereša, brali sme ho veľmi zodpovedne a za toto obdobie sme  

   prijali rád opatrení, ktoré sa realizovali,  

 - čo sa týka úsporných opatrení, ušetrili sme cca 110 tis. EUR, podarilo sa získať 

   peniaze na opatrovateľskú službu,  

 - čo sa týka prepúšťania zamestnancov, nie je to jednoduchá záležitosť, je to proces, 

   ktorý trvá dlhšie obdobie a niekedy ten efekt sa prejaví až po roku, je to nereálne 

   a nezrealizovateľné.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - niekoľkokrát sme upozorňovali na prekračovanie rozpočtu, ale nikdy sa to nebralo 

   vážne, 

 - myslím si, že hlavný kontrolór by mal byť neutrálny a on aj neutrálny je,  

 - stále niečo rozprávame a podsúvame, čo nie je pravda, napr. dodnes nie je zverejnená 

   pokladňa mesta, 
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 - vyjadril sa k podpore rusínskeho festivalu,  

 - niekoľkokrát som vystupoval, aby sa zverejnil audit,  

 - rozprávame, že nepridáme zamestnancom, ktorí pracujú a na druhej strane dávame 

    tým, ktorí nechodia do práce,   

 - zarazilo ma napomenutie pre porušenie pracovnej disciplíny, ktoré dostal vedúci OVVS 

   aj napriek tomu, že informoval vedenie mesta o tom, že sa porušuje pracovná disciplína,  

 - zarážajúce je aj to, že zamestnancovi, ktorý pochybil, sa navýšil úväzok a ďalšiemu bolo 

   udelené ocenenie.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - p. poslanec klameš a z tvojej strany je to neférové, lebo si poslancom PSK a to ťa nectí, 

 - čo sa týka prekročeného rozpočtu, neschválili sa mzdy pracovníkom mesta na mesiac 

    december,  

 - na kultúru sa schválila čiastka 10 tis. EUR na celý rok a dovolím si tvrdiť, že ty ako 

   poslanec PSK prerozdelíš viac peňazí, ako sa schválilo mestu Svidník na položku  

  kultúra. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - keď niekto klame, tak si to ty p. primátor,  

 - na kultúru sme schválili 10 tis. EUR a ja som žiadal p. vedúcu, aby špecifikovala  

   jednotlivé akcie, ktoré v tomto rozpočte chýbali, 

 - to, že bol skrátený rozpočet na mzdy pre zamestnancov mesta, dali sme jasné fakty  

   a dôvody,  

 - p. primátor spochybňuješ aj správu hlavného kontrolóra, ktorý bol nami volený  

   a ktorému dôverujeme.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka pokladne mesta, žiadne mesto to nezverejňuje,  

 - v pokladni nie je nič tajné a môže sa kedykoľvek kontrolovať, ale myslím si, že je 

    nedôstojné, aby poslanec PSK kontroloval pokladňu,  

 - čo sa týka kultúry, 10 tis. EUR je málo na kultúru. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - sme na zasadnutí mestského zastupiteľstva a ja som poslancom MsZ, takže rozprávajme 

   o problémoch ľudí, ktorí žijú v meste a nespomínaj PSK. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - hlavný kontrolór spomína, že neboli splnené uznesenia ohľadom rozpočtu, 

  - ak je uznesenie prijaté a spĺňa všetky zákonné náležitostí, musí sa plniť,  

 - ak boli krátené finančné prostriedky na mzdy, organizácia sa musí s tým vysporiadať, 

  - chcem poukázať na oblasť pohľadávky z daňových príjmov a poplatkov za komunálny 
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    odpad, ktoré z roka na rok stúpajú, 

 - aké boli prijaté opatrenia, aby sa pohľadávky znížili? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - na mzdách sme ušetrili 100 tis. EUR a na opatrovateľskú službu ďalších 100 tis. EUR, 

 - priemerná mzda na mestskom úrade je nižšia ako priemerná mzda na ZŠ Ul. Komenského, 

  - všetky pohľadávky riešime zodpovedne, riešime ich exekučne súdnou cestou.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - čo sa týka kontroly pokladne, predsa musia byť dodržané nejaké účtovné pravidlá, 

  - bločky musia obsahovať všetky náležitosti tak, aby bolo jasné na čo boli použité, 

 - bolo spomínané, že zamestnanci nemali na výplaty, treba sa pozrieť aj z  inej strany, či 

    nám nechýbajú finančné prostriedky aj preto, že napr. hlavný kontrolór poukazuje na to,  

   koľko finančných operácií sa vykonáva v pokladni.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - je to kancelária prvého kontaktu, kde sú zamestnané pracovníci na chránenú dielňu 

    a mimo pokladne robia aj informačnú službu.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - aj na týchto zamestnancov máme nejaký náklad, napr. na stravné lístky, 

  - pracovné náplne sú voľne definované, z ktorých nie je jasné, čo ten zamestnanec robí, 

 - o počte zamestnancov máme už asi 5 údaj a neviem, ktorý je správny. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - čísla sú pravdivé, máme 48 zamestnancov.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - čo sa týka trestného oznámenia, že sa to nikdy nestalo, lebo všetky problémy sa dajú 

    vyriešiť, pýtam sa ako sa vyriešil problém s dochádzkou?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - každé jedno zasadnutie MsZ sme žiadali o navýšenie rozpočtu na mzdy, 

  - ak by bolo schválené navýšenie, žiadne trestné oznámenie by nemuselo byť podané.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - odpoveď na moju otázku, ako sa vyriešil problém s dochádzkou, je tá, že sa žiadalo 

    navýšenie rozpočtu? 

 - čo sa týka spomínanej priemernej mzdy na ZŠ Ul. Komenského, vieme dobre akou 

    tvrdou zmenou prechádzali školy, keď boli prepustení zamestnanci, ktorí nemali 

    náplň práce,  

  - nehovorím, aby sme prepúšťali zamestnancov, ale aby sme neprijímali nových ľudí,  

  - máme dosť kvalifikovaných ľudí, ktorí si robia svoju prácu,  
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 - p. primátor konštatuje, že hlavný kontrolór sa nikdy nezastal mesta, čo to znamená  

    zastať sa mesta, má kryť to, že sa porušuje zákon o rozpočte, že niekto nechodí do  

    práce a že sú chyby v účtovných dokladoch? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - od hlavného kontrolóra očakávam odbornú pomoc a usmernenia, 

  - ak sa zistí nejaké porušenie, treba ho riešiť tak, aby sa viackrát neopakovali. 

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

  - hlavný kontrolór konštatuje, že odporúčal odstrániť nejaké chyby, ale bol ignorovaný 

      a neboli mu poskytnuté materiály, 

 - zdá sa mi nekorektný prístup p. primátora k správe hlavného kontrolóra. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

  - nezdá sa mi vhodné zo strany p. primátora, aby komentoval jednotlivé príspevky 

   poslancov a vstupoval do ich vystúpenia,  

  - p. primátor sa vyjadruje len k tomu, čo chce a nie k podstatnej veci, napr. nebolo 

    zaujaté stanovisko na moje vystúpenie ohľadom neplnenia uznesení, 

 - čo sa týka našej školy, väčšina zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

    a majú 1. alebo aj 2. atestáciu,  

 - bol by som rád, aby sa zasadnutia niesli v konštruktívnou duchu, aby poslanci neboli 

   prerušovaní vo svojich vystúpeniach, aby rokovanie malo patričnú úroveň. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - ja len obhajujem svojich zamestnancov. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - program rokovania sme zmenili aj preto, aby vedúca OŠKŠaM, ak nemá informáciu 

    z ministerstva školstva k problematike CVČ, aby si ju zistila a pri prerokovávaní   

    bodu, aby ju mala k dispozícii,  

 - p. primátor prosím, aby si nevstupoval do vystúpení poslancov MsZ a dodržiaval 

    rokovací poriadok,  

  - hlavný kontrolór svojím spôsobom nie je ani zamestnancom mestského úradu, 

 - hlavný kontrolór má dohliadať na to ako pracuje MsZ, MsÚ, ako sa prijímajú uznesenia, 

    či sa dodržiavajú príslušné nariadenia a zákony a má brať k tomu postoj,   

  - pevne verím, že hlavný kontrolór vykonáva aj metodickú činnosť,  

  - už niekoľkokrát som prezentoval, že na správu obce sme preto určili takú sumu, lebo 

   je to historický vývoj, tak ako sa vyvíjali rozpočty od roku 2010,  

  - p. primátor neuveriteľne narábaš s číslami počtu zamestnancov,   

  - p. primátor ani raz nerokoval s MsR, s poslancami MsZ, aby nás presvedčil o  

    fungujúcej štruktúre MsÚ,  
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 - hlavný kontrolór uvádza, že už v marci 2016 upozorňoval vedenie mesta na čerpanie 

    mzdových prostriedkov a na prijatie úsporných opatrení,      

  - ďalším závažným problémom, na ktorý poukazuje hlavný kontrolór, je činnosť  

    Ekoservisu a problém skládky odpadu,  

 - je to závažný problém, ku ktorému p. primátor sľúbil, že zvolá mimoriadne MsZ, ale  

    zatiaľ ho nezvolal, bolo iba neformálne stretnutie so zástupcom Ekoservisu,   

  - nie je pravda ani tvrdenie p. primátora, že nemám pripomienky na MsR, dôkazom toho 

    sú zverejnené zápisnice zo zasadnutia MsR na webovej stránke mesta, 

 - intenzívne komunikujem s mestským úradom od začiatku roka, posielam desiatky e-mailov, 

    na ktoré sa mi však nedostávajú odpovede.   

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

  - samozrejme, že správa hlavného kontrolóra konštatuje závažnejšie nedostatky, ale sú  

    to nedostatky, ktoré prináša život,  

  - riešenie vidím vo vzájomnej komunikácií s poslancami a hlavným kontrolórom, preto  

    skúsme sa navzájom počúvať.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

  - do celého toho procesu vstupuje viacero činiteľov,  

 - v prvom rade okrem poslancov je to primátor, ktorý určuje termín rokovania MsZ,  

    predkladá program a vedie rokovanie, potom je to odborný personál úradu, ktorý pripravuje  

    materiály na rokovanie, tieto prechádzajú komisiami, MsR, vyjadruje sa k ním hlavný  

    kontrolór a v neposlednom rade aj občania mesta,  

  - celý tento proces prirovnal k symfonickému orchestru,  

 - ak poslanci nemajú udaný správny tón a dirigent nedrží správy rytmus, počúvame falošné 

    tóny.   

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

  - každej správe z prevedenej kontroly predchádza návrh kontroly, ktorý predkladám 

   p. primátorovi ako kontrolovanému subjektu a žiadam o stanovisko,  

  - veľakrát som sa ku stanovisku nedopracoval,   

  - čo sa týka vzájomnej komunikácie, ani raz som nebol pozvaný na porady, alebo   

    stretnutia s vedúcimi odborov, 

  - z mojej strany je ochota komunikovať.  

  
  Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - momentálne je na mestskom úrade zamestnaných 48 zamestnancov + hlavný kontrolór  

    a primátor,  

  - je pravda, že niekde sa uvádza počet zamestnancov 40, alebo 42, ale je to preto, lebo 

   40 zamestnancov je platených z položky 13.1. + hlavný kontrolór a primátor, ďalej 
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    je 5 zamestnancov mestskej polície, 2 zamestnanci na matričnom úrade a 1 zamestnanec  

    na školskom úrade, takže spolu je to 50 zamestnancov, 

 - čo sa týka bločkov, všetky doklady sú v poriadku, sú to daňové doklady, ktoré uznáva 

   daňový úrad.  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  - k 1. januáru 2017 bola podmienka, aby riaditelia školských zariadení, materskej školy, 

   CVČ a ZUŠ spĺňali prvú kvalifikačnú skúšku, ktorá do tohto dátumu nebola povinnosťou, 

  - túto podmienku nesplnil riaditeľ CVČ,  

  - v zákone č. 596/2003 o školskej správe a školskej samospráve sa uvádza, kedy môže  

    zriaďovateľ odvolať riaditeľa,  

  - keďže tam nie je uvedený dôvod nesplnenie kvalifikačných predpokladov, preto sme sa   

    dotazovali na ministerstve školstva ako máme postupovať,   

  - stanovisko z ministerstva školstva zatiaľ nemáme k dispozícií.   

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - žiadam p. vedúcu OŠKŠaM, aby sa vyjadrila k listu z Okresného úradu, odbor školstva, 

   Prešov, v ktorom bolo určené, že pokiaľ riaditeľ nespĺňa kvalifikačné podmienky má 

    byť odvolaný.  

  
  JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

  - v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú taxatívne určené presné  

    dôvody, za ktorých sa odvolá riaditeľ a taxatívne určené dôvody kedy môže byť odvolaný  

    riaditeľ, 

  - my sa dotazujeme na ministerstve školstva, že ktorý dôvod presne máme použiť, 

 - v stanovisku, čo spomína hlavný kontrolór nie je presne určený dôvod na základe, ktorého 

    sa môže odvolať riaditeľ.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

  - o tom, aké sú zákonné podmienky a potrebné kvalifikačné požiadavky, bolo dávno  

   známe, 

  - ak zriaďovateľ mál informáciu o tom, že niektorý štatutár nespĺňa kvalifikačné   

    predpoklady, mal konať,   

  - zriaďovateľ mohol požiadať o vyjadrenie školskú radu,  

 - myslím si, že stanovisko z ministerstva školstva bude obsahovať všeobecné informácie, 

    pretože ministerstvo nebude zastupovať zriaďovateľa.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - viackrát sa stáva, že pripomienky, ktoré máme na MsR, musíme zopakovať aj na MsZ, 

    lebo nie sú zapracované do materiálov,  
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 - všetci dobre sme vedeli, že sa zmenil zákon, že bolo prechodné obdobie, ktoré končilo 

    31.12.2016,  

  - prechodné obdobie bolo na to, aby si všetci dotknutí uchádzači o túto pozíciu mali čas dať  

    svoje kvalifikačné predpoklady do poriadku,  

  - chcem pripomenúť situáciu, keď sa robil prvý konkurz na riaditeľa CVČ,  

  - bol to uchádzač, ktorý mal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 2 atestácie, skúsenosti   

    s riadením školy a skúsenosti s najvyšším vedením v štátnej správe,  

  - vtedy sme robili reality šou, natáčali sme celý konkurz a teraz čakáme na stanovisko  

    z ministerstva, lebo sa nevieme rozhodnúť.   

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka postupu v predchádzajúcom výberovom konaní na riaditeľa CVČ robili sme 

   to preto, lebo sme chceli obhájiť svoje kroky. 

  
  JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

  - do 31. decembra 2016 bolo potrebné mať túto skúšku urobenú,  

  - 31. decembra 2016 bol riaditeľ CVČ vyzvaný, aby tento doklad predložil, 

  - riaditeľ CVČ tento doklad nepredložil, 

 - je pravdou, že riaditeľ môže byť odvolaný aj na návrh školskej rady.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - vo svojom vystúpení som chcela poukázať na to, aký bol prístup na jednej strane  

   a na druhej strane.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pochopil som to takto, že riaditeľom CVČ môže byť človek s prvou atestáciou a až potom 

    nasledujú možností jeho odvolania,  

  - v zmysle zákona riaditeľ CVČ už nesplnil prvý krok, takže nemáme  čo riešiť.   

  
  JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

  - v zákone sú presne taxatívne uvedené dôvody, kedy sa musí odvolať riaditeľ a kedy sa  

    môže odvolať riaditeľ a medzi nimi nie je dôvod prvá atestácia,  

  - do 31. decembra 2016 riaditeľ CVČ spĺňal podmienky, tak ako riaditeľky materských 

    škôl.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - prosím dať hlasovať o ukončení diskusie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol 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. 339/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Plán primátora mesta Svidník  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - odovzdávam rokovanie MsZ zástupcovi primátora  Petrovi Pilipovi.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

 - viedol rokovanie mestského zastupiteľstva.   

 - udelil slovo predkladateľovi materiálu p. Mgr. Pavlovi Olejárovi. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v zmysle rozpravy z predchádzajúceho bodu nebudem uvádzať dôvod a v mene 

   poslaneckého klubu predložím návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

   podľa § 3, ods. 1, § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  

   a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

   a) určuje plat primátorovi mesta Svidník Ing. Jánovi Holodňákovi vo výške, ktorá je  

   súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  

   na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci  

   kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom  

   postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  

   predpisov s účinnosťou 01.04.2017, b) ruší uznesenie č. 191/2015 z 30. decembra 2015. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem, aby sa hlasovanie o návrhu uznesenia uskutočnilo tajným hlasovaním.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - prosím o stanovisko JUDr. Bujdoša. 

  
  JUDr. Jozef Bujdoš, advokát  

 - prečítal z rokovacieho poriadku, kedy mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za  

   neverejné, 

 - povedal, že tajné hlasovanie je možné uskutočniť, ak o tom rozhodne hlasovaním MsZ.  
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 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - keďže ide o bod, ktorý nebol plánovaný na rokovanie MsZ, z predloženého návrhu p. Olejára 

   nie je známy dôvod predloženého návrhu uznesenia, 

 - prosím o bližšie objasnenie a odôvodnenie predloženého návrhu. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - plat primátora a starostov sa určuje podľa zákona, ktorý som citoval, 

 - MsZ môže zvýšiť základný plat o 0-70 %, 

 - návrh je taký, že by bol len základný plat, 

 - čo sa týka dôvodu, myslím si, že pozorní poslucháči z predchádzajúcej diskusie to pochopili. 

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

 - dal hlasovať o návrhu poslanca Cyrila Dudáša, aby sa hlasovanie k návrhu uznesenia   

    uskutočnilo tajným hlasovaním.  

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh poslanca Cyrila Dudáša - hlasovanie k návrhu uznesenia uskutočniť  

 tajným hlasovaním. 

 Prítomní: 13, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 4. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 10.55 hod. – 11.15 hod.  

  
 Poslanec Ing. Vladimír Žak nebol prítomný v rokovacej miestnosti. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - navrhol, aby návrhová komisia plnila funkciu volebnej komisie. 

  
 Hlasovanie č. 6 – návrhová komisia, aby plnila funkciu volebnej komisie:  

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - navrhol, aby návrhová komisia plnila funkciu mandátnej komisie. 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrhová komisia, aby plnila funkciu mandátnej komisie:  

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda volebnej komisie 

 - informoval ako bude prebiehať akt tajného hlasovania,  

 - informoval, že je prítomných 12 poslancov,  

 - poslancovi bude odovzdaný hlasovací lístok spolu so znením uznesenia, odíde za tzv. plentu,  

   vykoná akt hlasovania a hlasovací lístok hodí do pripravenej urny.  

  
 Vykonal sa akt tajného hlasovania.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda mandátnej komisie 

 - informoval o výsledku hlasovania, 

 - odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, 

 - za hlasovalo: 9;        proti hlasovalo: 2;           hlasovania sa zdržali: 1 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 340/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.  Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prednosta MsÚ odovzdal potrebné materiály k rokovaniu MsZ p. zástupcovi primátora 

 a so súhlasom p. primátora odišiel na polroka dopredu plánovanú služobnú cestu.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - mám za to, že čo sa týka tohto problému, je pochybenie od úplného začiatku,  

 - vývoz, zber a likvidácia odpadu podľa starého ale aj nového zákona o likvidácií odpadu 

   musí prebiehať na základe zmluvy, verejno-obchodná súťaž sa nemusí robiť len na tie 

   vecí, ak si to mesto vie urobiť vo vlastnej správe so 100 % kontrolou, ale aj napriek tomu 

   musí existovať zmluva,  

 - TS nemali kompetenciu, aby podpísali zmluvu na likvidáciu odpadu, aby podpísali dodatok 

   č. 1, kde súhlasili s navýšením, TS podpísali zmluvu s AGB Ekontrend v decembri 2016 

   v čase, keď bolo rokovanie MsZ a nedostali sme takúto informáciu, 

 - sú to tak závažné veci, kde sa musia zísť všetci zainteresovaní partneri, preto predkladám 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
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   žiadosť o zvolanie zasadnutia zasadnutia MsZ v mimoriadnom termíne.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - prikláňam sa k návrhu riešiť tento problém na mimoriadnom MsZ, lebo skládka je bytostne 

   dôležitá pre mesto.  

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - nakoľko na rokovaní nie je prítomný Ing. Berta, sťahujem tento bod z rokovania.  

  

7.   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia prerokovala pôvodný návrh zmeny rozpočtu a odporúča schváliť s výhradami 

   k položkám v programe 1.3. c), d), e), f), 10.2., zmenu v programu 1.3.a) nedoporučuje  

   schváliť a zmeny v programoch 4.3., 9.1. a 11.2. neboli prerokované na komisií.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - pozitívum vidím v tom, že v programe 1.3. sa dostávame zo sumy 100 tis. na 10 tis. EUR, 

 - v predloženom návrhu sú projekty, o ktorých poslanci nemajú dostatok informácií, 

 - projekt cyklochodníky je určite potrebný, ale v materiáli chýba náčrt trasovania, 

 - ďalším problémom sú dotácie na športové klubu a záujmové združenia,  

 - do rozdelenia dotácií sa vniesla určitá politika a nervozita,  

 - predkladám pozmeňujúci poslanecký návrh: v časti uznesenie navrhujem schváliť bod a),  

   body b), c), d) týkajúce sa prijatia termínovaných úverov a zabezpečenia úverov 

   blankozmenkou vypustiť, príjmovú časť navrhujem schváliť v podobe zníženia položky 

   3.2.2.001 o 50 tis. EUR, vo výdavkovej časti navrhujem schváliť zmeny v týchto programoch: 

   1.3. Príprava a implementácia rozvojových projektov: schváliť bod b) rekonštrukcia budovy 

   OD Vašuta – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo výške 7,00 tis. EUR, 

   schváliť bod e) odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. Festivalovej – projektová 

   dokumentácia – 11,2 tis. EUR, 1.4. Územnoplánovacie podklady a dokumentácia: zvýšenie 

   o 3,72 tis. EUR na statický prieskum, inžiniersko-geologický prieskum, zameranie  

   skutkového stavu, vypracovanie statického posudku a návrhu obnovy mosta cez rieku  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
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   Ondasva na Ul. Festivalovej, 7.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií: schváliť bod a) 

   rekonštrukcia chodníkov na Ul. Duchnovičovej zámkovou dlažbou s výmenou obrubníkov 

   a na Ul. Polyvkovej (druhá strana) výmenou asfaltového povrchu vo výške 26,25 tis. EUR, 

   schváliť bod b) rekonštrukcia chodníka na Ul. Mierovej (po stavbe VN vedenia) zámkovou 

   dlažbou s výmenou obrubníkov vo výške 11,57 tis. EUR, schváliť bod c) rekonštrukcia 

   chodníka na Ul. Mierovej (druhá strana) zámkovou dlažbou s výmenou obrubníkov vo 

   výške 17,70 tis. EUR, programy 8.1., 8.2., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.8. a 9.1. schváliť 

   v predloženej podobe, 10.2. Príspevok TS schváliť vo výške 30 tis. EUR na kompenzáciu 

   zvýšených nákladov počas zimnej údržby miestnych komunikácií vrátane zabezpečenia 

   systému GPS do služobných motorových vozidiel TS a očakávame odpovede na vznesené 

   otázky v MsR, programy 13.3. a 13.5. schváliť v predloženej podobe, ostatné programové 

   položky z predloženého Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 navrhujem 

   nateraz vypustiť. 

    
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - ak sa vo výdavkovej časti vypustí čiastka 40 tis. EUR na PD na odvedenie dažďových 

   vôd, tak je potrebné túto sumu vyškrtnúť aj v príjmovej časti a taktiež ak sa vypustí 

   čiastka 10 tis. EUR na cyklochodníka, tak je potrebné to vyškrtnúť aj v príjmovej časti. 

    
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prosím upraviť aj príjmovú časť rozpočtu. 

    
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - čo nechcete, aby bolo schválené?  

    
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kaliňáka,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 341/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

  Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 MVDr. Michal Zozuľák, predseda komisie na ochranu verejného poriadku 

 - komisia po prerokovaní odporúča tento materiál prerokovať a schváliť.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - keďže je tu prítomný p. Kobularčík, ktorý sa venuje kynológii, dobré by bolo, aby sa 

   vyjadril k tejto téme.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - upozornil na dodržiavanie rokovacieho poriadku,  

 - dal hlasovať o možností vystúpenia v rozprave p. Kobularčíka.  

  
 Hlasovanie č. 9 – možnosť vystúpenia p. Mgr. Pavla Kobularčíka:  

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

 Návrh bol schválený.  

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Kobularčík, MsP Svidník 

 - komisia na ochranu verejného poriadku oslovila mestskú políciu, aby sme zmapovali 

   počet psov v meste, 

 - v tejto súvislosti sme oslovili predsedov bytových spoločenstiev, 

 - k dnešnému dňu v bytových jednotkách máme 190 psov a v rodinných domoch 80 psov, 

 - psíčkami sa sťažujú na vysokú daň za psov, 

 - ak by sa schvaľovala zmena, navrhujeme, aby prvotný poplatok za psa bol minimálny, 

   alebo žiadny s tým, aby psík bol čipovaný.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - k vysokým poplatkom za psa boli pripomienky aj na zasadnutí MsR, 

 - takéto VZN bolo schválené a momentálne je platné, 

 - navrhoval by som, aby za tie peniaze, ktoré sa vyberú urobilo niečo pre psičkárov,  

 - minulého roku sa schválili peniaze pre kynologickú spoločnosť na vybudovanie nejakého 
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   cvičiska, ale zatiaľ žiadnu činnosť nie je vidieť, 

 - prosím kompetentných, aby sa tohto problému čím skôr ujali a zrealizovali to, 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 342/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest  

  o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta 

  Svidník, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta 

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie vzdelávania, športu a mládeže 

 - komisia odporúča tento návrh prerokovať a schváliť.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie vzdelávania, športu a mládeže 

 - je potrebné skontrolovať všetky výlepné plochy v meste a označiť ich číslom v zmysle VZN,  

 - poukázal na problém pri obchodnom centre Makos. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - všetky výlepné plochy v meste zaktualizujeme podľa platného VZN.  

  
 Poslanec Cyril Dudáš nebol prítomný v rokovacej miestnosti. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 343/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.  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 finančnej a správy majetku MsZ  

 - uskutočnilo sa stretnutie komisie so 6 najväčšími žiadateľmi dotácií za účastí poslancov MsZ, 

   p. primátora a hlavného kontrolóra, 

 - p. Olejár na tomto stretnutí požiadal komisiu, aby sa zaoberala aj tým, či opakovaní 

   žiadatelia splnili svoje povinnosti v zmysle platného VZN, a to predloženia vyhodnotenia 

   publicity mesta a či je naplnený účel poskytovanej dotácie,  

 - komisia skonštatovala, že 23 žiadateľov nepredložili vyhodnotenie publicity a 1 žiadateľ 

   nesplnil účel poskytnutej dotácie,  

 - navrhujem udeliť v tomto roku generálny pardon týmto žiadateľom s tým, že by sa v tomto 

   roku pripravilo nové znenie VZN, kde by sa bližšie špecifikovalo účel a publicita mesta, 

 - sťahujem tento návrh z rokovania, komisia to znovu prehodnotí a vrátili by sme sa k tomu 

   návrhu na najbližšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré bude v súvislosti s odpadom.  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - p. Žak, neviem prečo ideš vytvárať zlý obraz na mňa,  

 - ja sa ti ešte raz ospravedlňujem, že som ti nedal hlas pri voľbe hlavného kontrolóra, ale 

   teraz to neľutujem,  

 - ja nie som členom komisie, ktorá posudzuje, či boli splnené podmienky a dáva návrh 

   na rozdelenie dotácií, 

 - ja som nikdy pri tom procese nebol a nikdy som nikomu nenavrhol 0,  

 - na neoficiálnom stretnutí s predstaviteľmi cirkvi a športových klubov som poukázal na to,  

   že na stránke mesta existujú 2 rôzne prílohy, ktoré sú súčasťou podania žiadosti a upozornil 

   som na to, že by sa to malo zosúladiť.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - každý jeden žiadateľ musí spĺňať podmienky VZN, 

 - chcem poprosiť kompetentných na MsÚ, ktorí prijímajú žiadostí, aby ich skontrolovali, či 

   spĺňajú podmienky a nie, aby ich telefonicky vyzývali, aby niečo doložili, ale treba ich 

   hneď vylúčiť.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - p. poslanec Olejár je trápne 3 roky toto isté rozprávať,  

 - je to tvoj spôsob komunikácie niekoho obviňovať, osočovať a špiniť ľudí, 

 - ja som len pomenoval fakty, ako to v skutočnosti bolo.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - dávam návrh na ukončenie diskusie.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - vážení kolegovia, na pôdu MsZ nepatrí takáto diskusia,  

 - predniesol návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára o ukončení rozpravy. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára na ukončenie rozpravy: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obedňajšia prestávka: od 12.45 hod. – 13.45 hod.  

  

11.  Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

  Referoval: Mgr. Adrián Labun, prezident 1.FK Svidník  

 - táto myšlienka vznikla preto, lebo tréningových plôch pre futbalistov je vo Svidníku 

   veľmi málo, 

 - prvou alternatívou bola lokalita pri ZŠ Ul. 8. mája, ale najprijateľnejšou lokalitou z pohľadu 

   klubu a mesta na vybudovanie ihriska s umelou trávou je lokalita na heliodrome smerom 

   na Bardejov oproti klzisku,  

 - prioritou je vybudovanie trávnatej plochy s oplotením a osvetlením, 

 - ihrisko by bolo vsadené do trávnatej plochy, z betónovej plochy by zabralo asi iba 1/6, 

 - vybudovalo by sa aj oplotenie v rozpätí 3 m na každú stranu,  

 - ihrisko by bolo vo výmere 8250 m2, celkové rozmery ihriska by boli 110x75, hracia plocha 

http://fk.svidnik.org/index.php/klub/funcionari-fk
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   by bola 105x68, je to štandardný rozmer ihriska, 

 - takéto ihrisko je vzhľadom k našim poveternostným podmienkam potrebné,  

 - ihrisko môže byť využívané aj pre iné športy a môže sa prenajímať aj iným klubom, 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vyjadrujem podporu tomuto projektu,  

 - tréningový proces je potrebné zdokonaľovať a vylepšovať.  

  
 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

 - chcem podporiť tento zámer,  

 - je to historická šanca, aby sa tento projekt zrealizoval.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - podporím tento projekt, 

 - koho majetkom bude toto ihrisko? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - ihrisko bude majetkom mesta, 

 - som za to, aby ihrisko vyrástlo so všetkým zázemím,  

 - žiadam funkcionárov futbalového klubu zreálniť cenu ihriska,  

 - poslancov chcem poprosiť, že mesto na to nemá peniaze, takže budeme musieť zobrať úver, 

 - nič nebráni tomu, aby sme do takejto združenej investície PSK a mesta Svidník išli,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 344/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

12.  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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 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia odporúča prerokovať a schváliť body a), b), c), h), i), výhrady má k nízkej cene 

   pri bodoch f) a g), a nedoporučuje schváliť body d) a e).  

  
 K schváleniu zámeny pozemku parcela KN C č. 1201/2 vo vlastníctve mesta Svidník 

 za pozemok parcela KN C č. 350/117 vo vlastníctve Prešovského zdravotníctva a.s. 

 Humenné v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 345/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku KN C 528/6 za kúpnu cenu 1,00 EURO kupujúcemu 

 Ing. Sergejovi Mindošovi v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 346/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeny nebytových priestorov nachádzajúcich sa na treťom poschodí 

 v Administratívnej budove súp. č. 200 na Ul. Sov. hrdinov za nebytové priestory  

 nachádzajúce sa na štvrtom poschodí v Administratívnej budove súp. č. 200 na Ul. Sov. 

 hrdinov v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 347/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku KN C 202/1 za kúpnu cenu 20,00  

 EUR/m2 kupujúcemu Ing. Jánovi Holubovi, Jurkoviča 1725/7, Stropkov v rozprave  

 vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - nesúhlasím s týmto odpredajom, 

 - dlhodobo sme sa pokúšali odkloniť dopravu nákladných áut nad 12 t cez mesto a teraz 

   to chceme povoliť? 

 - investor nech vybuduje STK na odľahlom priestranstve mimo mesta, ale hlavne 

   mimo obytnej zóny.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - chcem podporiť vystúpenie p. poslanca Vooka,  

 - za občanov bývajúcich v tejto lokalite vás chcem poprosiť, aby sme za tento návrh 

   nezahlasovali.  

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, poslankyňa 

 - za občanov bývajúcich na Ul. Čat. Nebiljaka nesúhlasím s výstavbou STK v obytnej  

   zóne.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - som za výstavbu STK v meste Svidník, ale nie v tejto lokalite,  

 - takáto výstavba patrí niekde mimo obytnej zóny,  

 - ak je to stavebný pozemok, skôr by som navrhoval dať priestor na výstavbu garáží.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák 

 - prosím nech sa vyjadrí potencionálny záujemca.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - dal hlasovať o možností vystúpenia v rozprave Ing. Jána Holuba. 

  
 Hlasovanie č. 17 – možnosť vystúpenia v rozprave Ing. Jána Holuba: 

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

 Návrh bol schválený. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  

 Ing. Ján Holub, záujemca o odkúpenie pozemku 

 - v tejto lokalite som požadoval vybudovať STK preto, lebo bola schválená zmena ÚPN, 

   kde táto ulica od STK sa stane hlavnou ulicou pre budúcich vlastníkov IBV, preto táto 

   cesta bude využívaná aj nákladnými autami,  

 - cesta je dimenzovaná na nákladné vozidla a tak aj bude, 

 - čo sa týka prístupu na STK bolo dôležité dohodnúť sa s Gréckokatolíckou cirkvou,  

 - išlo by o 4 autá na deň, traktory prestali byť predmetom nákladných STK,  

 - toto nie je o ekonomike, 

 - keďže je nesúhlas zo strany poslancov, tak nežiadam o odkúpenie pozemku a svoju  

   žiadosť sťahujem.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - v roku 2014 som vystúpil s návrhom, že okresné mesto ako je Svidník si zaslúži, 

   aby malo STK, 

 - odzneli tu nesúhlasné stanoviská hlavne kvôli kamiónom,  

 - z predloženého materiálu vyplýva, že na takej šírke pozemku sa kamión neotočí,  

 - s vjazdom by nebol problém, ale výjazd by musel byť jedine existujúcou komunikáciou 

   popri bytovkách, 

 - v predloženom materiáli nedá sa povedať, aby boli vyriešené bezpečnostné podmienky. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku 

  KN C 202/1 za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 kupujúcemu Ing. Jánovi Holubovi, Jurkoviča  

 1725/7, Stropkov: 

 Prítomní: 13, za: 0, proti: 9, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté.  

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rokovacej miestnosti neboli prítomní poslanci Cyril Dudáš a PhDr. Ján Vook.  

  
 K schváleniu odpredaja časti pozemku parcela KN č. 202/1 za cenu 40,00 EUR/m2 pre 

 Viktora Širáka, Stropkovská 705/81, Svidník v rozprave nevystúpil nikto. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 11, za: 8, proti: 1, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 348/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/284 za cenu  

 237,00EUR pre Ing. Martu Kobularčíkovú, Dlhá 503/6, Svidník v rozprave nevystúpil  

 nikto. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník 

 - sú vysporiadané susedské vzťahy priľahlých pozemkov? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - so všetkými dotknutými susedmi sme komunikovali, 

 - každý sused momentálne využíva pozemok na svojej strane, 

 - uvažovali sme, že nespravodlivejším spôsobom by bolo, ak by sa predalo podľa 

   existujúceho stavu, 

 - všetci susedia s týmto súhlasia. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec PhDr. Ján Vook.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 20 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 12, za: 10, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 349/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 983/365 za cenu  

 126,00EUR pre Ing. Petra Kuderjavého PhD., D. Millyho 484/68, Svidník v rozprave  

 nevystúpil nikto. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

 Prítomní: 12, za: 10, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 350/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na prenájom časti pozemku KN C 9/1 pre Slavomíra Petru –  

 PETRA,Sov. hrdinov 355/44, Svidník na dobu prenájmu 5 rokov za nájomné vo výške  

 960,00 EUR/ročne v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 351/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - stiahol z rokovania schválenie zámeru na prenájom časti pozemku KN C 4506/9 

   pre Dušana Siváka, Sov. hrdinov 628/112, Svidník na dobu prenájmu 5 rokov za  

   nájomné vo výške 252,00 EUR/ročne. 

  

13.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Cyril Dudáš.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 
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 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 23 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 352/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 353/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017   

  z 2. februára 2017  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 354/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

 projekt: „Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Cyril Dudáš, predseda komisie 

 - komisia tento návrh a návrhy v bodoch č. 17., 18. a 19. prerokovala a odporúča schváliť.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 355/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 So všeobecným súhlasom poslancov MsZ boli body č. 17-19 presunuté na prerokovanie za  

 bodom číslo 15.  

  

17. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

 projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39,  

 Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k bodu č. 17: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 356/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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18. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

 projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul.  

 Komenského 307/22, Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 357/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na   

 projekt: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská  

 803/11, Svidník“ 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 29 – návrh uznesenia k bodu č. 19: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 358/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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16.  Informatívna správa o stave minigolfového areálu a návrh na odstúpenie   

 od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012 

 
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PhDr. Ján Vook, predseda komisie podnikateľskej činnosti, obchodu a CR 

 - komisia prerokovala tento materiál a odporúča odstúpiť od zmluvy.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - je potrebné dať slovo nájomcovi p. Brudňákovi.  

  
 Daniel Brudňák, nájomca  

 - komisia mi neuznala všetky moje investície,  

  - vysvetlil, aké sú možné pohľady na tú istú vec,  

 - investoval som do tohto objektu všetky svoje peniaze a mám záujem ďalej to 

   zveľaďovať a prevádzkovať, 

 - chcem tam robiť koncerty, kultúrne podujatia, športové turnaje, rodinné stretnutia atď., 

 - vyjadril sa k článku, ktorý bol publikovaný v regionálnych novinách p. poslancom   

   Vookom. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

  - týmto problémom sme sa viackrát zaoberali na zasadnutí komisie, 

 - oslovili sme p. Brudňáka, na niektoré výzvy reagoval a na niektoré ani neprišiel,  

  - komisia vyšla s jasným stanoviskom, že došlo k pochybeniu, pretože zo strany 

    nájomcu neboli preinvestované finančné prostriedky vo výške 31 tis. EUR,  

  - nájomca má zdokladovaných iba niekoľko tisíc eur,  

  - komisia sa snažila nájsť zhodnú cestu, ale zostalo iba pri sľuboch, ktoré p. Brudňák 

    nedodržal.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

  - nemám dôvod neveriť slovám nájomcu, ale nájomná zmluva ho niečím zaväzovala,  

 - záväzok sa má plniť, 

  - ako podnikateľ, keď do niečoho vrážate, treba mať aj patričné preukázateľné doklady.  

  
 Prestávka: Od 15.10 hod. – 15.15 hod. 

  
 Poslanec Cyril Dudáš ospravedlnil svoju neúčasť z ďalšej časti rokovania.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - prehodnotili sme svoj návrh na zrušenie zmluvy s tým, aby nájomca dal poslancom 
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   verejný prísľub, že to čo sľúbi, aj dodrží.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - chceme, aby p. Brudňák garantovať poslancom a hlavne verejnosti, čo bude do konca 

   roka 2017 zrealizované, aby sme sa mohli o to oprieť, 

 - kolegov poslancom chcem poprosiť, aby sme sa pri tomto hlasovaní zdržali.   

  
 Daniel Brudňák, nájomca  

 - dávam verejný prísľub, že naďalej budem pracovať na tomto areáli, 

 - do konca roka sa pokúsim zrealizovať aspoň polovičku minigolfových dráh a do konca 

   roka 2018 bude sprevádzkovaný celý minigolfový areál aj s ostatnými doplnkovými 

   službami, čo s týka sociálnych zariadení, gastronómie, kultúrnych podujatí a športovo  

   rekreačnej činnosti.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - upozorňujem, že ak do konca roka sa nič nepreinvestuje a bude naďalej pretrvávať 

   tento stav, môže sa stať, že dôjde k vypovedaniu zmluvy,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

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

 Návrh nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté.  

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 O vystúpenie požiadal občan mesta p. Grundza.  

  
 Grundza, občan mesta  

 - ako dôchodca zhodnotil svoj aktívny život ako prospešný pre spoločnosť, 

  - snažil sa vždy pracovať čestne a zodpovedne,   

  - teraz sa angažuje ako rómsky aktivista,  

 - ocenil prácu primátora a niektorých poslancov MsZ, 

  - požiadal poslancov, aby k Rómom boli trpezliví a aby sa snažili pochopiť ich záujmy  

   a mentalitu.  

  

20.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016  

  Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 MVDr. Michal Zozuľák, predseda komisie na ochranu verejného poriadku 

 - komisia odporúča túto správu prerokovať a zobrať na vedomie. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 31 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 359/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 32 – návrh uznesenia k bodu č. 21: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 360/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

22.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   
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  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na   

  úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné   

  náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 - komisia odporúča prerokovať a uzniesť sa na tomto nariadení. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 33 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 361/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

23.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, 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 a šport 

 - komisia odporúča prerokovať a uzniesť sa na tomto nariadení. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - prečo v roku 2016, keď bol počet žiakov v CVČ vyšší ako v roku 2017 bol príspevok mesta 

   na žiaka iba 72 EUR, aj keď štát prispieval v sume 78,20 EUR na žiaka a v roku 2017 je  

   navýšenie o 20 EUR viac ako dáva štát? 
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 - tým pádom sme ubrali financie iným zariadeniam v školstve, odkiaľ sú tie financie?  

 - navrhujem zmeniť pre CVČ Svidník sumu zo 106 EUR na 80 EUR.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - máme nejaké nové informácie z ministerstva ohľadom CVČ?  

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - zatiaľ nemáme žiadne informácie z ministerstva školstva.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - upozornil na dodržiavanie § 6 písm. f), kde sa uvádza, že obec oznámi základným školám, 

   ZUŠ, MŠ a školskému zariadeniu v jej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných 

   prostriedkov do 31. januára príslušného kalendárneho roka,  

 - je potrebné dávať pozor, lebo sme na konci marca, aby sa táto situácia neopakovala na  

   budúci rok, že oznámime školám a školským zariadeniam výšku finančných prostriedkov  

   2 mesiace po termíne.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol pozmeňujúci návrh poslanca 

   PhDr. Jána Vooka. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol pozmeňujúci návrh poslanca PhDr. Jána Vooka. 

  
 Hlasovanie č. 34 – pozmeňujúci návrh poslanca PhDr. Jána Vooka zmeniť pre CVČ sumu  

 zo 106 EUR na 80 EUR: 

 Prítomní: 12, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 35 – návrh uznesenia k bodu č. 23: 

 Prítomní: 12, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 362/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

24.  Interpelácie poslancov  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - požiadal predĺžiť prevádzku krytej plavárne na ZŠ 8. mája do konca apríla (odpovedané). 

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - o tejto požiadavke som informoval p. riaditeľku, ktorá súhlasila, s tým, že pokiaľ 

   nebudú postačovať finančné prostriedky na vykrytie nákladov na prevádzku bazéna, bude 

   znova žiadať o navýšenie financií, 

 - ak bude potrebné navýšiť finančné prostriedky, aby bola potom zhoda zo strany poslancov. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, poslankyňa 

 - na sídlisku za nemocnicou, tzv. Belejovce občania požadujú vybudovanie nového chodníka, 

   a to na Ul. J. Gagarina z pravej strany ihriska (odpovedané).  

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - zo strany OVDŽPaRR MsÚ je potrebné urobiť obhliadku a pripraviť rozpočet, 

 - upozorňujem, že mesto nemá v rozpočte na to financie, preto bude potrebné zobrať úver.  

   

25.  Rôzne  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predniesol Informatívnu správu o rozpočtových opatreniach primátora mesta Svidník, 

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nevystúpil nikto.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 36 – návrh uznesenia k bodu č. 25: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 363/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

  - vyjadril sa k držaniu psov v meste Svidník,  

 - je najvyšší čas, aby sme dospeli k reálnemu stavu psov v meste, 

 - chcem vyzvať bytové spoločenstva, aby si splnili svoju povinnosť a nahlásili počet psov 

   v ich bytovom dome, 

 - chcem poprosiť všetkých držiteľov psov, aby likvidovali exkrementy,  

 - čo sa týka umiestňovania zabehnutých psov v priestore na TS, je to iba provizórium,  

 - je potrebné čím skôr zriadiť karanténne koterce mimo TS v dostatočnom počte aspoň 5 kusov, 

 - je už vytýčený pozemok na veľmi dobrom mieste, verím, že tie finančné prostriedky, ktoré 

   boli schválené vo výške 6 tis. EUR budú takisto v tomto roku schválené a sa pristúpi 

   k realizácii karanténnych kotercov a vybuduje sa cvičisko.  

  
  MUDr. Peter Breznoščák, poslanec  

 - upriamil pozornosť na blížiace sa letné prázdniny a na detí, ktorých obidvaja rodičia pracujú, 

 - informoval, že ideálnou možnosťou pre takýchto rodičov je celodenný tábor,   

 - uviedol, že vo Svidníku takýto tábor nefunguje, preto vyzval vedúcu OŠKŠaM MsÚ, aby 

   v spolupráci s riaditeľom CVČ a riaditeľmi základných škôl ponúkli pracujúcim rodičom 

   takúto možnosť celodenného tábora s tým, aby zistili účasť zo strany rodičov v termíne 

   do letných prázdnin,  

 - čo sa týka financovania takéhoto pobytu, navrhol, že časť by mohli žiadať od rodičov, ale 

   časť by sa mala nájsť v rozpočte mesta.  

  
  Ján Hirčko, poslanec  

 - vyjadril sa k poslednému neplánovanému zasadnutiu MsZ k problematike kúpy bytov 

   nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej, ktoré bolo podľa neho zvolané zo dňa na deň, 

 - tohto zasadnutia sa nemohol zúčastniť, pretože mal dlhodobo naplávanú zahraničnú cestu mimo  

   EÚ,  

 - uviedol, že na tomto zasadnutí poslanci p. Olejár a p. Ivančová kritikou na jeho osobu nešetrili,  

  - citoval vyjadrenia poslancov p. Olejára a p. Ivančovej,   

 - nebránim sa akejkoľvek zodpovednosti, ak som pochybil, ospravedlním sa, ale hovoriť o 

   oficiálnych informáciách, ktoré nám predloží firma, ktorá bude v prvom rade hájiť svoje 

   záujmy, je neobjektívne,  

 - stále som poukazoval na rozdiely pri postupe a spôsobe financovania výstavby bytov  

   nižšieho štandardu vo Svidníku a v okolitých dedinách. 

 - okolité dediny sa s touto formou financovania vysporiadali oveľa hospodárnejšie a hlavne  
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   šetrnejšie, tak k samotným Rómom, ako aj ku všetkým obyvateľom obce, keďže nemuseli brať  

   úver zo ŠFRB. 

  
 Reagovala: Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - s termínom zasadnutia ma neobviňuj, pretože termín MsZ určil p. primátor,  

 - žiadali sme od mesta vysvetlenie, či si stojí za tým rozpočtom, ktorý nám bol predložený, 

 - v dobrej viere sme podporili tento materiál, ktorý pripravilo mesto,  

 - pre mňa ako poslankyňu je oficiálnym údajom materiál, ktorý mi poskytne mesto.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - už dávno mestská rada, ani poslanci neurčujú a nekonzultujú termín MsZ,  

 - s termínom zasadnutia nás neobviňuj, lebo nemáme s tým vôbec nič spoločné, 

 - mesto nám predložilo nejakú filozofiu ako ten problém vieme vyriešiť a my sme sa s týmto 

   spôsobom stotožnili,  

 - z ostatných vecí, z ktorých nás obviňuješ, my nemáme žiaden dosah a nevieme to ovplyvniť, 

  - tento problém sa musí vyriešiť, preto predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo  

   vo Svidníku vyzýva primátora a vedenie mesta, aby zaujalo oficiálny postoj k financovaniu 

    o výstavbe bytov nižšieho štandardu a argumentom spochybňovania financovania a ekonomiky  

    celého procesu.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - na niekoľkých zasadnutiach p. poslanec Olejár povedal, že úver zo ŠFRB nezvyšuje úverové 

   zaťaženie mesta Svidník, 

  - máme na to dva rôzne pohľady,  

  - podľa mňa úver zo ŠFRB zvyšuje úverové zaťaženie mesta,   

  - nie je to môj výmysel, ale mám to z materiálu, ktorý uviedol hlavný kontrolór p. Sagan  

    v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2014 a 2015.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - treba rozlišovať, či celková výška úverov vzrástla, alebo vzrástlo úverové zaťaženie, 

  - úver zo ŠFRB nezvyšuje úverové zaťaženie mesta.   

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ubytovňa, kde žijú rómski spoluobčania, je po 8 rokoch užívania v havarijnom stave a opakuje 

   sa ten istý scenár ako to bolo s bytovkami na Ul. Dr. Goldbergera, 

 - kto je za to všetko zodpovedný? 

 - kde bolo mesto, že sme dopustili tento stav? 
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 - prečo mesto na čele s p. primátorom nepodalo informatívnu správu o potrebe akútneho 

   riešenia tejto problematiky, napr. osadením kamier, či vytvorením občianskych rómskych 

    hliadok?  

 - zvážiť, aby rodiny, ktorí pôjdu do nových priestorov zaplatili nejakú zábezpeku,  

 - žiadam umiestniť gumené rohože na ihrisku na pešej zóne, aby sa detí nehrali v bahne, 

 - aká je situácia so zabezpečením prechodu pre chodcov na Ul. Duklianskej a na umiestnenie 

   dopravnej značky „Pozor deti“? 

 - kedy sa začne ďalšia etapa maľovania parkovacích čiar na Ul. Gen. Svobodu,  

 - kedy sa bude niečo robiť ohľadom opravy chodníka pri bytovom dome za SPŠO, na ktorom  

   v daždivom počasí stojí voda? 

 - bude sa rozširovať parkovisko z 15 parkovacích miest na 30 pri tenisových kurtoch za SPŠO? 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - poslanci by mali dodržiavať rokovací poriadok a dbať na dĺžku svojho príspevku,  

 - kto doručuje materiály na MsZ, predtým to bola MsP, lebo posledné materiály boli v schránke 

   v rozlepenej obálke?  

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - gumené rohože na ihrisku na pešej zóne sú v riešení,  

 - prechod pre chodcov na Ul. Duklianskej si mohol vyriešiť osobne s p. riaditeľom TS, sú to 

    vecí, ktoré sa dajú riešiť za pochodu,  

  - parkovacie čiary sa budú riešiť prostredníctvom vytvorenia sociálneho podniku z akčného   

   plánu, 

 - čo sa týka chodníka a parkovacích miest pri SPŠO, koľko peňazí sa schválilo, toľko  

    parkovacích miest sa vybudovalo,   

 - niekedy treba zvážiť aj umiestnenie parkoviska, pretože nemôže byť všetko iba pri SPŠO, 

   možno to treba posunúť až k ďalšej bytovke, 

 - poprosil poslancov, aby neviedli žabomyšie vojny, ale, aby svoju energiu míňali na rozvoj  

   mesta.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - v projektovej dokumentácii je uvedené, že bude vytvorených 30 parkovacích miest a suma 

    bola vyplatené za 15 parkovacích miest.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 37 – návrh uznesenia k bodu č. 25: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 364/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

26.  Záver  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 17.10 hod. ukončil. 

 

 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 
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