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Zápisnica z 35. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 23. februára 2018 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Členovia MsR: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania 

 b) Určenie zapisovateľa 

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  zo 4. decembra 2017 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 13. decembra 2017, 19. decembra 2017 a 7. februára 2018 

4.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

5.   Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 
 

6.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
 

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

7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2017 
 

8.  Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník 
 

  za rok 2017  

9.  Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2017 
 

10.  Návrh na schválenie prenájmov nebytových priestorov 
 

13.  Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2018, ktorým  
 

  sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2012 o verejných kultúrnych  

  podujatiach 

14.  Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2018, ktorým  
 

  sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2011 o usmerňovaní  

  ekonomickej činnosti 

15.  Informatívna správa o vzájomných pohľadávkach medzi mestom Svidník  

  a spoločnosťou KM-SYSTÉM, s.r.o. 
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14.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017 
 

15.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2017 
 

16.  Rôzne  

17.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

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

 - na začiatku rokovania boli prítomní poslanci MsZ Cyril Dudáš a Mgr. Pavel Olejár. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky, 

  - k návrhu programu rokovania sa nikto nevyjadril. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 281/2018, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  zo 4. decembra 2017 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

  - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 282/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 13. decembra 2017, 19. decembra 2017 a 7. februára 2018 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 283/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

4.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
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  K schváleniu odpredaju časti miestností č. 1 a č. 3 na prízemí rozostavaného Európskeho domu  

  kultúry súp. č. 812 za kúpnu cenu 540,00 EUR/m2 kupujúcemu Petrovi Pilipovi, D. Millyho  

  823/31, Svidník v rozprave sa vyjadrili:   

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta  

  - v predloženom návrhu sú zakomponované vedľajšie bremena, tak ako boli spomínané na  

    zasadnutí MsZ,   

 - výška sumy zmluvnej pokuty je na zvážení zmluvných strán.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - s výškou zmluvnej pokuty nemám problém, môže tam byť uvedená akákoľvek suma,   

  - so zámenou súhlasím,  

  - po tvaromiestnej obhliadke so znalcom bolo zistené, že na prechod ostáva ešte cca 9 metrov.  

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta  

  - v prípade ďalších investorov zmluvné záväzky by sa museli pripraviť v súlade s touto zmluvou,  

  - zmluvy musia byť v jednej kontinuite,   

  - zmluvná pokuta by sa týkala aj ďalšieho investora, ak by si nesplnil nejaké povinnosti.   

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - podľa mňa zmluvná pokuta je bezpredmetná, pretože zmluva je právne ošetrená,  

  - je na zvážení poslancov, aký postoj k tomuto záujmu.   

  
  Členovia mestskej rady odporučili vypustiť z návrhu uznesenia podmienku zmluvnej pokuty.   

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok KN E 1-1541 vo vlastníctve mesta Svidník   

  pre Company EaV, s.r.o., Karpatská 57/31, Svidník v rozprave sa vyjadrili:   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

  - príloha k návrhu je v tak v zmenšenej podobe, že je ťažko sa v nej zorientovať.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - p. Vojček odkúpil pozemok pri vinárni za účelom výstavby haly,   

  - na základe toho sa robila aj zmena územného plánu mesta,   

  - hala sa nestavia, ale zmena územného plánu sa pripravuje,   

  - údajne sa tam budú stavať rodinné domy,   

  - teraz p. Vojček odkúpil kotolňu pri Službyte, ktorú chce zrekonštruovať na halu,   

  - nevidím v tom problém, len treba sa dohodnúť na výške vecného bremena,   

  - chcem apelovať na výšku vecného bremena, ktorú sme schválili MUDr. Džupinovej,   

  - treba zvážiť, či máme dobre nastavené pravidlá pri určovaní výšky sumy za vecné bremená.   

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - buď nás niekto zaviedol, alebo sme boli vtiahnutí do nejakej hry.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - opýtal sa, či máme schválené paušálne sumy za vecné bremena, alebo môžeme schvaľovať  

    každému individuálne?  
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  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - nemáme schválený žiadny dokument ohľadom výšky sumy za vecné bremena.   

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - keď sa riešia elektrické siete, tak výška vecného bremena je v sume 10 EUR/m2, ale môže byť  

    aj nižšia, alebo vyššia.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - ak by sme mali k výške vecného bremena pristupovať individuálne, tak by sme sa strašne   

    zamotali.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - územný plán mesta sa prijíma na desaťročia,   

  - je to strategický materiál a my ho meníme každú chvíľu,   

  - p. Vojček išiel do tohto pozemku s tým cieľom, že nás neskôr zavedie.   

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - p. Vojček pôvodne na pozemku pri vinárni chcel postaviť skladové priestory,  

  - keďže toto územie v územnom pláne mesta je určené na výstavbu rodinných domov požiadal  

    o zmenu územného plánu mesta na zmiešané územie,  

  - keďže zmena ÚPN trvá dlhšie obdobie, následne p. Vojček žiadosť o zmenu ÚPN stiahol,   

  - ostáva platný pôvodný územný plán mesta,   

  - aktualizácia ÚPN prebieha raz za 4 roky.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - podľa mňa nikto nás nezaviedol, pretože rodinné domy sa mohli stavať pri pôvodnom, ale aj    

    pri prípadne zmenenom územnom pláne mesta,   

  - teraz prerokovávame zriadenie vecného bremena a nie zmenu územného plánu mesta.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta  

  - z môjho pohľadu p. Vojček išiel s tým zámerom, že na pozemku pri vinárni rozšíri svoju  

    činnosť a vybuduje skladové priestory,  

  - ten pozemok je stále v jeho vlastníctve a územný plán mesta mu umožňuje stavať rodinný dom,  

  - teraz žiada o zriadenie vecného bremena.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - čo plánuje v budúcnosti mesto v tejto lokalite?   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta  

  - mohla by tam byť rodinná zástavba,  

  - otázka stojí, či nám vodárne odpredajú pozemok.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - pre potencionálneho investora máme v ponuke nejaký pozemok?   
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  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta  

  - môžeme ponúknuť priestor pri bývalom stavebnom podniku.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - mesto požiadalo Ministerstvo vnútra SR o odpredaj pozemku pri kúpalisku,  

  - zatiaľ nemáme žiadnu odozvu.  

  - momentálne mesto nedisponuje žiadnymi voľnými pozemkami.   

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - p. Vojček k cene za vecné bremeno 10 €/m2 nemal námietky.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - zmluvu o zriadení vecného bremena je potrebné právne ošetriť tak, aby v budúcnosti p. Vojček  

    neblokoval ďalších investorov.   

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik   

  - poznamenal, že k vydaniu územného rozhodnutia k umiestneniu stavby je potrebné mať buď   

    vlastnícke právo alebo iné právo,  

  - iné právo, môže byť aj súhlas mesta a nemusí byť vecné bremeno.  

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - v tomto prípade by sa musel prenajať pozemok.   

  
  Členovia mestskej rady odporučili za zriadenie vecného bremena cenu 10 EUR/m2  .  

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky KN C 1180/1, KN C 1180/2, KN C  

  1180/363, KN C 1180/365, KN C 1180/469 vo vlastníctve mesta Svidník pre Company EaV,  

  s.r.o., Karpatská 57/31, Svidník v rozprave vystúpili.  

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - vysvetlil akou trasou sa budú ťahať prípojky pre inžinierske siete.   

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - upozornil, že p. Vojček potom bude žiadať o odkúpenie priestoru na parkovacie miesta.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - prílohy sú v tak zmenšenej podobe, že nie sú vôbec čitateľné a priehľadné,   

  - celá filozofia odpredaja pozemkov nie je dobre nastavená,  

  - mesto by malo už dopredu vedieť, čo chce predať,  

  - predáme niečo a potom vzniká problém.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - odborné riešenie navrhol projektant Ing. Miron Mikita,   

  - je to odborný návrh, ktorý by sme mali rešpektovať,   

  - body napojenia určujú správcovia inžinierskych sietí.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - je tu ponúknutá len jedná alternatíva,   
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  - chceme vedieť, aké sú iné možností?   

  - keď sa rozkope cesta, čo bude potom nasledovať, dá sa asfalt na celú cestu, alebo len na tú ryhu?   

  - určite pri objekte sa urobí aj parkovisko s obmedzením pre svojich klientov,  

  - ako bude potom riešená prístupová cesta?  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - aké sú rizika?  

  - aký úsek sa bude prekopávať, lebo sa zničí cesta?   

  - akým spôsobom sa dá cesta do pôvodného stavu?   

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - správcovia sietí povedali, kde je bod napojenia a projektant určil najkratšiu možnú trasu,  

  - rizika tu nie sú žiadne.   

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - nebola možnosť pripojenia z existujúcich inžinierskych sietí pri bývalej kotolni?   

  - je potrebné zmluvne ošetriť, že okrem parkoviska tam nič iné nebude.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - nebolo by jednoduchšie napojiť sa od kotolne pri B6?   

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - myslím si, že p. Vojček určite prehodnocoval možnosti napojenia aj z iných bližších,  

   preňho finančne najvýhodnejších bodov.   

  
  Na požiadanie členov mestskej rady na rokovanie boli prizvaní žiadateľ p. Vojček a projektant  

  Ing. Miron Mikita.   

  
  Ing. Miron Mikita, projektant  

  - iná varianta nie je, lebo keby bola iná varianta, išli by sme inou,  

  - rozšírenie inžinierskych sietí sú pre dva objekty, a to pre p. Vojčeka a objekt p. Kriška,  

  - je to združená investícia p. Vojčeka a p. Kriška,    

  - ide o rozšírenie vody, kanalizácie a plynu,  

  - tieto siete sa postúpia do správy vodárňam a plynárňam a budú napojené obidve budovy,   

  - rozkopaný úsek sa bude musieť dať do pôvodného stavu.    

  
  p. Vojček, firma Company EaV, s.r.o., Svidník, žiadateľ  

  - nerátal som s tým, že budeme musieť ťahať taký dlhý úsek inžinierskych sietí, avšak iná  

    možnosť nie je,   

  - pred budovou sme vytvorili 6 parkovacích miest, čo je minimum, ktoré budova potrebuje,   

  - pre mňa by bolo najvýhodnejšie vlastniť pozemok, lebo vlastním budovu a nevlastním žiaden  

    pozemok okolo tejto budovy,   

  - prekopaný úsek miestnej komunikácie sa dá do pôvodného stavu,  

  - po dohode s p. Kriškom sa budeme snažiť vyriešiť vybudovanie prístupovej cesty k naším  

    objektom,   
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  - už dlhšiu dobu sa snažíme v meste Svidník vyriešiť situáciu ohľadne skladových priestorov,  

  - pôvodne sme uvažovali postaviť halu na pozemku pri vinárni, ale neočakávali sme, že proces   

    zmeny územného plánu mesta je taký zdĺhavý, preto sme svoju žiadosť stiahli,   

  - pozemok pri vinárni využijeme na výstavbu rodinných domov.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - dôjde k dlhému úseku prekopania miestnej komunikácie,   

  - v záujme žiadateľa by malo byť, aby sa cesta dala do pôvodného stavu.  

  
  K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky parcela č. KN C 1180/2, KN C 1180/6,  

  KN C 1180/8, KN C 1180/133 a KN C 1180/469 vo vlastníctve mesta Svidník pre Ing.  

  Michala Klebana – ELEC – MK, A. Hlinku 1678/25, Stropkov v rozprave vystúpili:   

  
  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - keď sa bude chcieť pripojiť ďalší záujemca, ako bude postupovať, komu zaplatí za pripojenie?  

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - ďalší záujemca požiada o pripojenie VSD,  

  - teraz za vecné bremeno zaplatia súčasní majitelia garáží.   

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - terajší iniciátori budú vlastníkmi celej prípojky od bytovky až po elektrorozvádzač,    

  - prípojku prevezme VSD do vlastníctva, ale rozvádzač bude vo vlastníctve zúčastnených  

    vlastníkov,   

  - v konečnom dôsledku nemusia to dať ani VSD, ale vecné bremeno musia zaplatiť,   

  - otázka vyrovnania nových žiadateľov je vecou terajších záujemcov o túto prípojku.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - aká je dĺžka vecného bremena?  

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - dĺžka je cca 150 m + šírka ochranného pásma podľa geometrického plánu.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - takým istým združeným spôsobom to robia aj chatári.    

  
  Členovia mestskej rady odporučili za zriadenie vecného bremena cenu 10 EUR/m2  .  

  
  K schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku parcela KN C 587 za cenu 25,00 EUR/m2  

  pre Mgr. Slavomíra Juhasa, Hlinky 285/24, Stropkov neboli vznesené žiadne pripomienky.   

  
  K schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 1180/486  

  za cenu 25,00 EUR/m2 pre Company EaV, s.r.o., Karpatská 57/31, Svidník v rozprave   

  sa vyjadrili:  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - teraz p. Vojčekovi navrhujeme 25/m2 €, ale p. Štecovi sme navrhovali sumu 50/m2 €   

    a nakoniec sme mu to zamietli,  
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  - treba to rozumne posúdiť, lebo schválime niečo a potom môže nastať problém, ako to bolo  

    v prípade p. Krajňáka, alebo p. Capka,  

  - v materiáloch by malo byť označené, k čomu patria prílohy.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - u p. Šteca bol problém s prístupovou cestou,  

  - podmienky by možno mali byť zachované.  

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - p. Štecovi nebolo zamietnuté,   

  - bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž, do ktorej sa p. Šteco neprihlásil,  

  - p. Vojček si môže urobiť prístupovú cestu z druhej strany od garáží,  

  - treba si uvedomiť, či mesto potrebuje tento pozemok.  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - tak potom predajme aj pešiu zónu, lebo sa treba o ňu starať, popredávajme všetko.   

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku  

  parcela KN C 202/640 v rozprave sa vyjadrili:   

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - nie sú tam teplovodné rozvody?  

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - po preverení nie sú tam žiadne siete.   

  
  K schváleniu zámeru na zámenu pozemku parcela KN E 1-84/2 vo vlastníctve mesta Svidník  

  za pozemok parcela KN C 772/4 vo vlastníctve PAMIROL, s.r.o. Makovická 774/26,  

   Svidník v rozprave sa vyjadrili:  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - o akú výmeru sa jedná, dostaneme viacej za menej?  

  - vysporiadajme celý chodník pri kruhovom objazde.   

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - náš pozemok má väčšiu výmeru, ale je typu „E“ a pozemok p. Paraniča je typu „C“,   

  - iba časť pozemku na chodníku je vo vlastníctve p. Paraniča.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - vysvetlil aký je rozdiel medzi pozemkami typu „E“ a „C“,   

  - jedná sa o zámenu pozemku, ktorý vedie popred budovu p. Paraniča.  

  
  K schváleniu zrušenia uznesenia MsZ Svidník č. 48/2015 z 2. apríla 2015 neboli vznesené  

  žiadne pripomienky.   

  
  K schváleniu Dodatku č. 1 k zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie 

  vo výkone vlastníckych práv č. 106/2015 v rozprave sa vyjadrili:  
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  Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta  

  - vysvetlil, že ide o dodatok k vecnému bremenu pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť,  

  - ide o technickú špecifikáciu, o dodržanie priestorovej normy, kde bude umiestnený ďalší kábel,   

    aby pri oprave porúch nedošlo k jeho prípadnému preseknutiu.   

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - podľa noriem ďalší kábel musí byť umiestnený vedľa potrubia, len vo Svidníku je to inak,  

  - VVS, a.s. predpokladajú, že vo Svidníku nebude dodržaná priestorová norma.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - práve preto to chcú takto ošetriť, lebo prevádzkovatelia optických sietí idú do priestorovej  

    normy bez toho, aby požiadali o takýto súhlas.   

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - pri realizácii stavby by malo byť samozrejmosťou, že každé siete sa majú geometricky  

    zamerať.   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

  - bol tento materiál prerokovaný v komisii pre výstavbu?   

  - informoval o probléme, ktorý nastal pri predaji pozemku pre p. Skičkovú.   

  
  Cyril Dudáš, poslanec  

  - poznamenal, že ako predseda komisie pre výstavbu zasadnutia sa nezúčastnil,  

  - v pozvánke tento materiál nebol navrhnutý, ale pred zasadnutím bol e-mailom členom komisie  

    rozšírený program rokovania o navrhované zmluvné prevody,   

  - komisia súhlasila s predloženými návrhmi.   

  
  Z ďalšej časti rokovania odišiel poslanec Cyril Dudáš.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 284/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

5.   Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                    Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP  

                    Viktor Miňo, ekonómTS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili:  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

  - chcem vysvetlenie k rekonštrukcii Parku L. Svobodu,  

  - je podpísaná nejaká zmluva s poľskou stranou?   

  - odkiaľ prídu finančné zdroje?  

  - kedy prebiehala a bola vyhodnotená súťaž?   
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  - máme nejaký dokument z poľskej strany, že projekt je úspešný?  

  - ak by sa schválilo uznesenie v predloženom návrhu, tak je dôvod na vzatie úveru?   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - dali sme urobiť vizualizáciu cez firmu Stavoprojekt, a.s. Prešov,   

  - rekonštrukcia 4. etapy pešej zóny architektonicky nadväzuje na zrekonštruovanú časť pešej  

    zóny pred okresným úradom,  

  - verejné obstarávanie je ukončené,   

  - súťaž vyhrala firma p. Gondeka,   

  - doklady sme zaslali na kontrolu na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,   

  - ak budeme mať potvrdené materiály z ministerstva nič nám nebráni, aby sme uzatvorili  

    zmluvu a aby sa začalo s prácami,   

  - asi pred 2-3 týždňami sme dostali informáciu, že projekt bol úspešný.    

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - je to viaczložkové financovanie, zdroje Európskej únie a štátne peniaze,  

  - Poľská republika je riadiacim orgánom,  

  - súťaž prebiehala asi pred pol rokom,  

  - teraz sa zosumarizovala celá dokumentácia a zaslala sa na Ministerstvo pôdohospodárstva  

    a rozvoja vidieka SR,   

  - celý priebeh procesu sme konzultovali v Bratislave asi v máji, alebo začiatkom júna minulého   

    roka a potom to začala robiť Agentúra regionálneho rozvoja PSK  Prešov,  

  - proces bol vyhodnotený koncom minulého roka,  

  - máme podpísanú zmluvu na 10% financovanie medzi Ministerstvom pôdohospodárstva  

    a rozvoja vidieka SR a mestom Svidník,   

  - je podpísaná zmluva na 85 % financovanie medzi poľským ministerstvom financií a mestom  

    Jaroslaw,   

    - naša spoluúčasť je 5 %,   

  - mesto Jaroslaw má schválený projekt vo výške 1 100 tis. EUR a mesto Svidník okolo   

    500 tis. EUR,   

  - vo všetkých cezhraničných projektoch sa to rieši tak, že projekt sa najprv financuje z vlastných  

    zdrojov a potom sa prefinancuje.  

  
  Z ďalšej časti rokovania odišiel poslanec Mgr. Pavel Olejár.   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - poukázal na to, že poslanci neboli včas informovaní o projekte Rekonštrukcia Parku L.   

    Svobodu,  

  - v predloženej vizualizácií chýbajú, napr. svetelné body, riešenie parkovacích miest pre  

    autobus, atď.,   

  - nie sú pripravené žiadne alternatívy pre umiestnenie tržnice,   

  - poznamenal, že možno aj na základe poučenia z predchádzajúcich chýb, tento projekt mal  

    byť posúdený aspoň v mestskej rade, aby sa vychytalo čo najviac chýb.  
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  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - ohľadom tržnice dostávame rozporuplné informácie,  

  - verím, že tržnica nebude nikde presťahovaná,  

  - tržnica mohla byť zakomponovaná do tohto projektu a mohla byť aj súčasťou jeho  

    financovania,  

  - vôbec na to nebolo myslené, je to dôkaz, že sa na to pozabudlo.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - uvažovali sme, že tržnicu presťahujeme na autobusovú stanicu,   

  - z môjho pohľadu tržnica môže byť aj na parkovisku pri dome kultúry,  

  - z bezpečnostného hľadiska to budú musieť posúdiť projektanti,    

  - pre občanov mesta budeme hľadať najlepšie riešenie pre umiestnenie tržnice.   

  
  Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP  

  - požiadal tržnicu riešiť komplexne tak, aby bola z bezpečnostného hľadiska doriešená aj   

    prístupová cesta.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - na základe čoho bola určená suma na položke 12.1. Dávky sociálnej pomoci?  

  
  Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  - informovala, že boli oslovení všetci prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb, aby   

    upresnili počty, doložili oprávnené prevádzkové náklady, dotácie zo štátu, úhradu od klienta,  

    aktuálne zmluvy medzi klientom a zariadením a požiadavku, ktorú majú voči mestu   

    Svidník,  

  - na základe týchto informácií mesto stanoví pevné kritéria a pripraví návrh akou sumou   

    bude prispievať na týchto klientov.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - navrhujem stiahnuť z rokovania túto položku.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - nie je našou povinnosťou prispievať na týchto klientov,  

  - mám za to, že aj detí týchto klientov by sa mali podieľať a prispieť nejakou čiastkou,  

  - odporučil pouvažovať a vytvoriť vlastné sociálne zariadenie v mestských priestoroch.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - aký bude ďalší postup s projektom na odvedenie, zadržanie a využitie dažďových vôd?  

  - s akým cieľom sme tento projekt dali robiť?  

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - majú byť vyhlásené výzvy,  

  - zatiaľ nemáme bližšie informácie.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - dlhodobo nás trápila situácia ohľadom zrážkovej vody,  
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  - cez tento projekt sa nám ukázala možnosť ako získať finančné prostriedky a je tu šanca   

    ako znížiť poplatky za zrážkovú vodu.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - odporučila, aby sa suma 20 tis. EUR za projektovú dokumentáciu futbalového ihriska  

    riešila v rámci projektu.   

  
  Členovia mestskej rady odporučili doplniť rekonštrukciu miestnych komunikácií   

  a chodníkov o tieto akcie: vyasfaltovanie celej Ul. Mierovej, vyasfaltovanie chodníka  

  na Ul. Gen. Svobodu pri prevádzke p. Kisku, vyasfaltovanie plochy na Ul. Gen. Svobodu  

  pri bloku A9, vybudovanie parkovacích miest na Ul. Gen. Svobodu pri bloku A7,   

  rekonštrukcia chodníka na Ul. 8. mája pri b.j. 128, vyasfaltovanie chodníka na Ul. Kpt.  

  Pavlíka a vyasfaltovanie chodníka na Ul. 8. mája pri bl. G 80.   

  
  Členovia mestskej rady odporučili rozdeliť rekonštrukciu miestnych komunikácií   

  a chodníkov do celkov, vyzvať predpokladaných dodávateľov stavby a aby určili   

  predbežnú hodnotu zákazky.  

  
  Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP  

  - upozornil na potrebu vybudovania oporného plotu na Ul. Festivalovej, pretože je tam  

    strmý svah.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora   

  - povedal, že je prehnanú cena vo výške 60 tis. EUR za rekonštrukciu Ul. Partizánskej.  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - v položke 10.2 Príspevok na činnosť TS sa navrhuje navýšenie pre 3 pracovníkov.   

  
  Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník  

  - podľa platnej organizačnej štruktúry TS by sme mali mať o 3 pracovníkov viacej.   

  
  Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - informovala o žiadosti ZUŠ Svidník vo veci schválenia nákupu nad 1000 EUR na zakúpenie  

    hudobných nástrojov a učebných pomôcok.   

  
  Mestská rada odporučila pripraviť návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva.   

  
  Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  - informovala, že členom mestskej rady boli na konzultáciu predložené požiadavky materských  

    a základných škôl na investície a bežné náklady v roku 2018, ktoré by sa realizovali počas   

    letných prázdnin.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora   

  - poznamenal, že bolo prezentované, že požiadavky škôl poslanci podporia.    

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 285/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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6.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
 

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Členovia mestskej rady sa týmto návrhom nezaoberali, pretože nebol prerokovaný 

  v komisii na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií.   

  

7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2017 
 

  Predkladateľka Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA, regionálna hygienička a generálna   

  tajomníčka služobného úradu RÚVZ Svidník ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní.  

  Materiál bol predložený v písomnej podobe.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 286/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

8.  Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník 
 

  za rok 2017  

  Predkladal: mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku  

  Prítomný: Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpila:  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady   

  - aký je stav nápadov trestných činov v porovnaní s minulým rokom?  

  
  mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku  

  - v porovnaní s minulým rokom klesol celkový nápad trestných činov,  

  - pri objasnenosti prípadov by nám pomohol kvalitnejší kamerový systém.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 288/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

9.  Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2017 
 

  Predkladá: Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili:  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady   

  - aké sú vzájomné právomoci MsP a Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).   
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  Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady  

  - upozornil na auto zaparkované pod vlekom, v ktorom sa zdržiavajú asociáli,    

  - požiadal umiestniť verejné osvetlenie na sídlisku UTRA v blízkosti bankomatu.   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

  - aká je spolupráca s MOPS?   

  
  Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP Svidník  

  - mestská polícia má vedomosť o aute, ktoré sa nachádza pod vlekom,    

  - MOPS je veľmi aktívna a spolupráca s ňou je zatiaľ dobrá.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - odporučil skontaktovať sa s riaditeľom TS a doriešiť s ním možnosť osadenia svetelného bodu   

    v danej lokalite.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 288/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

10.  Návrh na schválenie prenájmov nebytových priestorov 
 

  Predkladala: Mgr. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 289/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

13.  Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2018, ktorým  
 

  sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2012 o verejných kultúrnych  

  podujatiach 

  Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 290/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

14.  Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2018, ktorým  
 

  sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2011 o usmerňovaní  

  ekonomickej činnosti 

  Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  
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  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 291/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

15.  Informatívna správa o vzájomných pohľadávkach medzi mestom Svidník  

  a spoločnosťou KM-SYSTÉM, s.r.o. 

  Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 292/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

14.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017 
 

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 293/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

15.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2017 
 

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 294/2018,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
16.  Rôzne  

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady  

  - na základe oslovenia p. riaditeľky ZŠ Komenského žiadam venovať sa problematike   

    školských obvodov,  

  - bude sa niečo robiť s pamätníčkom, ktorý navrhol p. Leľo?  

  - nemám k dispozícií vizualizáciu vnútornej časti objektu OD Vašuta, počíta sa tam  

    s výťahom?   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor  

  - dnes máme rokovanie s riaditeľkami základných škôl vo veci riešenia školských obvodov,  

  - p. Leľa si veľmi vážim a mali by sme zadosťučiniť slovu, ktoré sme mu dali, ale na druhej  

    strane stojí otázka, aká bude verejná mienka,  
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  - výťah v objekte OD Vašuta nie je riešený.   

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik  

  - informoval, že bola podaná ústna žiadosť o zmenu ÚPN na pozemok na Ul. Dlhej   

    za rodinnom domom p. Kolibjara.   

  
  V tejto veci mestská rada odporučila žiadateľovi podať si písomnú žiadosť, ktorá sa   

  následne prerokuje.    

   

17.  Záver  

   Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 14.45 hod. ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 

 


