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Zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 6. júna 2018 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Juraj Antoš 

2. Mgr. Kamil Beňko      

3. MUDr. Peter Breznoščák      

4. Cyril Dudáš        

5. Mgr. Nadežda Fedorková 

6. Ján Hirčko     

7. Mgr. Marcela Ivančová      

8. Mgr. Vladimír Kaliňák 

9. Mgr. Pavel Olejár      

10. Peter Pilip       

11. PaedDr. Jozef Poperník      

12. PhDr. František Pochanič 

13. PhDr. Ján Vook, MBA     

14. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Ing. Vladimír Žak 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

Program: 

 

1

.         1. Otvorenie 
 

2

.  
       2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

3

.  
       3. Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

4.  Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2018 
 

5.  Informatívna správa o vzájomných pohľadávkach medzi mestom Svidník  

  a spoločnosťou KM-SYSTÉM, s.r.o. 

  6.  Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála 
 

  L. Svobodu Svidník, a.s.  

7.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2017/2018 
 

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

8.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2017/2018 
 

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018  
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9.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017 
 

10.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  
 

  a návrh záverečného účtu za rok 2017  

11.   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 
 

12.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

13.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2018  
 

  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

14.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2018  
 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta Svidník 

15.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2018 o vyhradení miest  
 

  a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník 

16.  Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, 
 

  zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva   

  a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník  

17.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov 
 

18.  Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby 
 

19.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka 2018 
 

20.  Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej 
 

  pôsobnosti mesta Svidník  

21.  Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník vo volebnom  
 

  období 2018-2022  

22.  Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ vo Svidníku 
 

  vo volebnom období 2018-2022  

23.  Návrh Vyhlásenia o vzájomnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Krosno 
 

24.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2018 
 

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

26.  Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018 
 

27.    Interpelácie poslancov 
 

28.    Rôzne 
 

29.    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, 

 - poslanec Ing. Vladimír Žak svoju neúčasť ospravedlnil, 
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 - poslanec Mgr. Pavel Olejár čoskoro príde na rokovanie.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - poslanec Mgr. Pavel Olejár prišiel do rokovacej miestnosti,  

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

  - k programu rokovania sa vyjadril:  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhol presunúť bod č. 10 pred bod č. 9.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Juraja Antoša, Petra Pilipa a Martina 

    Ždiňaka.  

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Kamila Beňka a MUDr. Petra  

    Breznoščáka. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - hlasovanie k programu rokovania podľa pozvánky. 

   
  Hlasovanie č. 1 – program rokovania podľa pozvánky 

  Prítomní: 14, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 14, nehlasovali: 0. 

  Návrh nebol schválený. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu programu rokovania poslanca Mgr. Pavla 

    Olejára – presunúť bod č. 10 pred bod č. 9. 
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  Hlasovanie č. 2 – pozmeňujúci návrh programu rokovania. 

  Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 486/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 487/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na zasadnutí dňa 29. mája 2018 prerokovala predložené materiály a  

   odporúča MsZ ich prerokovať a schváliť okrem bodov č. 11 a 18.  

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 488/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

4.  Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2018 
 

 Predkladal: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 6 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 489/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

5.  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. 
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 V rozprave vystúpili:  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - prvýkrát sa dozvedám, že máme takúto pozdĺžnosť,  

 - každoročne prerokovávame informáciu o pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu  

   a nikdy nebolo spomínané, že máme nejaké záväzky voči spoločnosti KM-Systém, s.r.o.,  

 - v dohode o urovnaní sa uvádza, že prenajímateľ po dohode s KM-Systém, s.r.o. 

   zabezpečí každoročne kosenie areálu,  

 - zaujíma ma, kto je zodpovedný za to, že takáto dohoda vznikla?  

 - je pravdou, že KM-Systém, s.r.o. modernizuje majetok, ale je to jeho majetok 

   a nie majetok mesta, 

 - vyjadril sa k využívaniu mestských plôch na parkovanie áut pre zákazníkov kúpaliska, 

 - treba sa zamyslieť, či táto zmluva je výhodná pre mesto a ako budeme postupovať 

   do budúcna.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - MsZ v 90 rokoch prijalo rozhodnutie a dalo šancu Ing. Kráľovi vstúpiť do nášho 

   kúpaliska, 

 - za tie roky Ing. Kráľ veľa investoval do tohto areálu,  

 - za bývalého vedenia bola uzatvorená nájomná zmluva, kde sa mesto zaväzovalo, že 

   počas prevádzky letného kúpaliska zabezpečí najprv 4 a neskôr 2 zamestnancov 

   a zabezpečí kosenie areálu, 

 - momentálne je situácia taká, že TS fyzicky nie sú schopné poskytnúť ľudí, ktorí by 

   zabezpečovali túto činnosť,  

 - informoval aké sú možností zo strany mesta ohľadom kosenia areálu kúpaliska, 

 - Ing. Kráľ neplatil daň z nehnuteľnosti, lebo čakal na vysporiadanie záväzkov zo  

   strany mesta v rámci nájomnej zmluvy,  

 - Ing. Kráľ by nám zaplatil vyčíslenú daň z nehnuteľností a následne by sa uhradili 

   záväzky zo strany mesta. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - Ing. Kráľ má uzatvorenú dohodu, ale s kým to bolo dohodnuté? 

 - kto je za to zodpovedný? 

 - prečo sa o tom rozpráva až teraz?  

  
 Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 - MsZ v roku 2012 schválilo dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, kde boli dva body,  

 - jeden bod hovorí o tom, že firma KM-Systém, s.r.o. sa zaväzuje dokončiť krytú plaváreň  
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   a druhý bod hovorí o tom, že mesto bude poskytovať 2 zamestnancov na prevádzku 

   areálu počas sezóny, 3 krát do roka kosenie a že zabezpečí na svoje náklady vývoz TKO, 

 - nežiadame žiadnu konfrontáciu, hľadáme riešenie situácie, lebo keď je platná zmluva 

   a jej dodatky, tak by sa mali plniť z obidvoch zmluvných strán,  

 - tento problém riešime už 2,5 roka,  

 - nesúhlasil s vyjadrením poslanca Vooka ohľadom zveľaďovania prenajatého majetku 

 - vyjadril sa k využívaniu priestorov pre hokejbalový klub,  

 - skúsme nájsť nejaké riešenie, aby sme sa mohli pohnúť ďalej.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - tieto problémy nevznikli tento ani minulý rok,  

 - chcem sa opýtať predstaviteľov obidvoch zmluvných strán, prečo to nechali dôjsť tak 

   ďaleko, prečo sa to neriešilo hneď? 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - už som sa verejne poďakoval, že sa sprístupnili priestory pre hokejbalový klub, 

 - doprosoval som sa do mestských šatní a sociálnych zariadení,  

 - netreba tu rozprávať, akoby vám niekto ubližoval, my sa len pýtame, že prečo to 

   vzniklo až teraz, veď to môže chcieť každý jeden podnikateľ v meste, aby sa mu kosilo? 

 - keď ideme pomáhať jedným, tak potom pomáhajme všetkým.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - možno to treba brať ako súkromno-verejné partnerstvo, 

 - každý prípad je individuálny,  

 - KM-Systém, s.r.o. investoval obrovské peniaze do majetku mesta a rozšíril svoje služby,  

 - preto to riešime až teraz, lebo ak by to bolo v kompetencií primátora, tak by sme 

   to už poriešili, ale keďže zápočet musí schváliť MsZ, preto sme to predložili do MsZ.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - p. primátor, vedel si o tomto probléme? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - každoročne s Ing. Kráľom o tom komunikujeme a každý rok sme to riešili cez TS. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - žiadal KM-Systém, s.ro. preukázateľným spôsobom vedenie mesta o tom, aby sa  

   plnila zmluva? 

 - prečo o plnení zmluvy a všetkých povinností z nej vyplývajúcich nebolo požadované 

   tak, ako to má byť medzi zmluvnými partnermi.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - obidve zmluvné strany mali maximálnu snahu, aby sa zmluva naplnila.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa  

 - je zrejmé, že pochybenie nastalo tak na jednej, ako aj na druhej strane,  

 - navrhujem dnes tento bod stiahnuť z rokovania, pripraviť podmienky novej dohody 

   fungovania mesta a KM-Systém, s.r.o. a pri podpise novej dohody vysporiadať sa 

   so starými záväzkami.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je zjavné, že zmluva o spolupráci je neaktuálna, prežitá, neplní sa už dlhšie obdobie, 

 - neexistujú žiadne písomnosti o neplnení zmluvy,  

 - nikdy predtým nebolo povedané, že máme takýto problém,  

 - konečne by sme sa už mali postaviť na stranu mesta Svidník a hájiť záujmy mesta,  

 - tento problém sa mal riešiť dávno predtým, lebo akékoľvek riešenie by sme dnes 

   prijali, bude zlé, nebudeme s ním spokojní.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - myslím si, že dnes k dohode nedôjde,  

 - predložili sme návrh v najlepšej viere, že sa to vyrieši, keď je vôľa, keď nie je vôľa 

   tak sa to nevyrieši. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - kto pochybil v tomto prípade? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - podľa mňa nikto nepochybil,  

 - sú tu dvaja partneri, ktorí majú partnerský vzťah a je predložený návrh na riešenie.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nie je predložená špecifikácia nákladov na mzdy, je uvedené iba jedno číslo, 

 - čo sa týka zmlúv, všetky zmluvy sú prestarlé,  

 - treba ich aktualizovať na dnešné pomery.  

  
 Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 - čakal som, že sa dnes prijme nejaké riešenie,  

 - som trochu sklamaný, že sme bez výsledku,  

 - prosím, skúsme nájsť také riešenie, aby sme sa pohli ďalej.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyhlásil prestávku.  

  
 Prestávka: od 10.20 hod. – 10.35 hod.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval, že počas prestávky pádlo viacero návrhov, ale písomne nebol daný  

   žiaden návrh na uznesenie,  

 - Ing. Kráľ súhlasí so zápočtom 15 tis. Eur s tým, že z dodatku by sa vypustil bod, kde 

   sa mesto zaväzuje kosiť areál kúpaliska,  

 - ak sa dnes tento návrh neschváli, záväzok ostáva ďalej a bude potrebné hľadať ďalšie 

   riešenie ako sa s tým vysporiadať.  

  
 Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 - poznamenal, že z dodatku by sa zrušil celý bod č. 5, nielen záväzok kosenia areálu,  

 - zápočtová čiastka by bola 18 tis. Eur, tým pádom by ďalšie naše pohľadávky neexistovali. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - zvážme to, neunáhlime sa, lebo problémy treba riešiť a nie odsúvať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ak by sa predložený návrh schválil, bol by urobený zápočet a boli by ukončené 

   akékoľvek záväzky mesta Svidník voči KM-Systém, s.r.o.. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - ako sa urobí zápočet, s akými záväzkami?  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - záväzok vznikne, ak sa schváli dohoda o uznaní dlhu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

 Prítomní: 14, za: 4, proti: 0, zdržali sa: 10, nehlasovali: 0. 

 Návrh uznesenia nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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  6.  Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm.  
 

  generála L. Svobodu Svidník, a.s.  

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval, že predkladateľ materiálu Ing. Slávko Rodák, riaditeľ Nemocnice arm. 

   generála L. Svobodu Svidník, a.s. ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní, 

 - presunul tento bod na ďalšie zasadnutie MsZ. 

  

7.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2017/2018 
 

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

 Predkladal: JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišli poslanci: Cyril Dudáš, PhDr. Ján Vook a MUDr. Peter 

 Breznoščák. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 490/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

8.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2017/2018 
 

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018  

 Predkladal: Ján Iľov, TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišli poslanci: PhDr. Ján Vook a MUDr. Peter Breznoščák. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - požiadal presunúť v návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov  

   Ul. J. Gagarina z 5. etapy na 1. etapu z dôvodu organizovania tuning zrazu.  
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - v materiáli sa uvádzajú dva rozdielne údaje o spotrebe posypového materiálu,  

 - aká je situácia s montážou GPS do služobných áut?  

  
 Ján Iľov, TS mesta Svidník 

 - čo sa týka údajov o spotrebne posypového materiálu, je to len chýba v sčítaní,  

 - čo sa týka montáže GPS, na základe výberového konania bola podpísaná zmluva  

   s firmou, montáž nastala v 3 autách, keď budú finančné prostriedky montáž sa bude 

   rozširovať do ďalších motorových vozidiel.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v pláne vysprávok máme aj ulice, na ktorých je plánovaná aj celková rekonštrukcia, 

   preto nie je žiadúce, aby sa robili čiastkové úpravy,  

 - celková rekonštrukcia je plánovaná na chodník pri OD Profit na Ul. Ľ. Štúra,  

   Ul. Duchnovičova, cesta k domu smútku je v dezolátnom stave, možno by stalo za  

   úvahu opraviť celú, Ul. Centrálna – chodník pri spojenej škole boli otázky, či je to 

   majetok mesta, alebo VÚC a je plánovaná celková rekonštrukcia na Ul. Makovickej.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - plocha vysprávok chodníka pred blokom A1 na Ul. Gen. Svobodu bude asi trochu 

   väčšia, prosím TS, aby sa zamerali na tento úsek, aby bol opravený možno na takej 

   úrovni, ako pred materskou školou na Ul. Gen. Svobodu, aby bol tento úsek ucelený.   

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - v meste máme niekoľko nových chodníkov, ktoré sú vyložené zámkovou dlažbou, 

 - podľa môjho názoru je potrebné sa o nich starať, aby nezarastali trávou tak, ako  

   novovybudovaný chodník na križovatke Ul. Dlhej a Stropkovskej.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 491/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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9.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017 
 

 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Cyril Dudáš.  

  
 Rozprava bola otvorená po prednesení bodu č. 10. 

  

10.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  
 

  a návrh záverečného účtu za rok 2017  

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave k bodom č. 9 a 10 vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v roku 2017 poslanci schválili iný rozpočet, aký teraz prejednáva záverečný účet,  

 - poslanci na tých položkách, kde sa presunuli mzdy zamestnancov nikdy nerozpočtovali 

   mzdy,  

 - nakoniec sa dostaneme do stavu, že schválime jedno číslo a mestský úrad si podľa 

   svojho uváženia urobí rozpočet, ako mu bude vyhovovať,  

 - vyzývali sme mesto, aby audit za rok 2017 robila iná audítorská spoločnosť, aby sme  

   mali možno iný pohľad,  

 - roky nám robí audit tá istá spoločnosť a roky sa nám audítor vyhýba,  

 - podľa mňa, presun v rozpočte to nie je len hýbanie s číslami, ale je to aj hýbanie so 

   zameraním týchto mzdových prostriedkov,  

 - keďže na položke odpadové hospodárstvo bolo také dobré čerpanie, tak v bode rôzne 

   podám návrh na prepočítanie ceny odpadov pre občanov mesta a nech sa tá cena zníži,  

 - myslím si, že došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách, lebo došlo  

   k presunu týchto zamestnancov,  

 - rozpočet TS v záverečnom účte je rozpísaný na zopár riadkov, 

 - netušíme aký majú TS rozpočet,  

 - v záverečnom účte chýbajú údaje za Ekoservis a údaje za uloženie odpadu,  

 - v akom stave je plnenie uznesenia ohľadom súťaže na uloženie odpadu?  

 - nemáme informácie, že firma Ekoservis je v konkurze,  

 - vo svojich vystúpeniach poukazujem na vecí, ale zároveň navrhujem aj riešenia, 

 - poznamenal, že za tie roky sa rozpočet nastavil tak, že mesto má nízky stav záväzkov 

   po lehote splatnosti, má malú zadlženosť, trochu je problém v naraste poplatkov za   

   odpad a je ďalší problém, ktorý sa môže niekedy v budúcnosti objaviť a to, že  
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   máme 22 bytov v správe mesta, ktoré sú neobsadené a mesto má na tieto byty náklady.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval, že hodnota majetku od roku 2010 sa navýšila o 60 %,  

 - svedčí to o tom, že majetok mesta sa nepredával, ale zhodnocoval,  

 - povedal, že v rámci projektov sme získali okolo 8 mil. Eur,  

 - dlh mesta je na minimálnej úrovní okolo 6 %,  

 - čo sa týka miezd zamestnancov mesta, tieto boli podhodnotené a za 3 roky zamestnanci 

   nedostali odmeny,  

 - vyjadril sa k odpadovému hospodárstvu a Ekoservisu, 

 - mesto Svidník malo v spoločnosti Ekoservis 20 % podiel, ale nemalo žiadne riadiace 

   práva,  

 - víťazom súťaže na uloženie odpadu je firma SLUŽBA Stropkov,   

 - 20. júna 2018 bude zasadnutie veriteľov spoločnosti Ekoservis, na ktorom by mál byť  

   schválený predaj skládky v Šemetkovciach, mala by byť určená cena a dátum súťaže, 

 - ak to bude urobené, myslím si, že sa zvolá neplánované zasadnutie MsZ, aby sa mohli  

   poslanci k tomu vyjadriť.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - naše videnie riadenia samosprávy je diametrálne odlišné, 

 - za mzdy zamestnancov mesta je zodpovedný štatutár mesta,  

 - čo sa týka Ekoservisu, mesto mohlo nájsť iné riešenie, aby sa to nedostalo až do takého 

   štádia,  

 - teraz chceme kúpiť skládku? 

 - vieme v akom stave je skládka?  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - veľmi lichotivo sa počúvajú slová, že máme 6 % zadlženosť, ale nemusí to svedčiť 

   o tom, že dobre hospodárime,  

 - máme nekoncepčnosť vo výspravkách ciest, chátrajú nám budovy a môžeme nájsť 

   veľa vecí, ktoré svedčia o tom, že nedobre hospodárime. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je pravda, že nie všetko sa podarí zrealizovať, ale za najdôležitejšie považujem, že je 

   nárast hodnoty majetku mesta.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - chválime sa, akí sme úspešní, ale neriešime základný problém, a to odliv predovšetkým 

   mladých ľudí z mesta,  
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 - dodnes sme nevyčlenili zdroje na to, aby sme začali uvažovať o priemyselnej časti, 

   aby sa pripravili podmienky pre prípadného investora,  

 - chýba mi tu nejaká vízia, strategické kroky a rozhodnutia s priemyselným parkom,  

 - zarážajúca je skutočnosť, že mesto je zapojené v akčnom programe a v rámci   

   regionálneho príspevku žiada 500 tis. Eur na opravu mosta na Ul. Festivalovej,  

 - poznamenal, že na opravu mosta sa mali hľadať inde zdroje a nie z regionálneho 

   príspevku.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - regionálny príspevok nie je určený na vytvorenie pracovného miesta, ale je na rozvoj 

   mesta,  

 - je to oprávnený príspevok na rozvoj mesta,  

 - vyjadril sa k vykupovaniu pozemkov na výstavbu priemyselného parku, aké sú možností. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - diskusia sa dosť odklonila, až kdesi na hranicu predvolebnej kampane,  

 - žiadam vrátiť sa k prerokovávanej problematike, a to záverečný účet.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - máme vysoké nedoplatky na plnení daňových povinností,  

 - obávam sa, že tu bujnie kultúra neplatenia z rôznych príčin, 

 - mali by sme tejto problematike venovať väčšiu pozornosť. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - v poslednom období narastajú daňové pohľadávky, 

 - je to spôsobené prijatím zákona o osobnom bankrote,  

 - sledujeme všetky konkurzy a osobné bankroty a jednotlivé prípady odstupujeme 

   právnikovi mesta na ďalšie uplatnenie pohľadávok,  

 - vyjadril sa k presunu finančných prostriedkov v rozpočte na úseku školstva.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 

- predkladám pozmeňujúci návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle 

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

 
a) schvaľuje 

celoročné hospodárenie mesta Svidník za rok 2017 s výhradou, 

 

b) schvaľuje 

doplniť o bod: 

7. Kompetencie schvaľovania a úpravy rozpočtu 
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Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s ust. § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, rozhoduje 

o základných otázkach života mesta, ale najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet 

mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, atď.  

V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v rozsahu tohto uznesenia č. 495/2018 z rokovania 

mestského zastupiteľstva zo dňa 6.6.2018, môže primátor mesta vykonávať zmeny 

a úpravy programového rozpočtu mesta: 

 v oblasti bežných výdavkov v príslušnom rozpočtovom období v rámci a medzi 

príslušnými programami rozpočtu v jednotlivých položkách funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie, okrem položiek ekonomickej klasifikácie 611, 612 a 614 – miezd, 

platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a položiek ekonomickej 

klasifikácie 620 až 627 – poistného a príspevkov do poisťovní zmenou výšky 

rozpočtovaných výdavkov medzi jednotlivými položkami rozpočtovaných 

výdavkov navzájom bez navýšenia celkových výdavkov programového rozpočtu 

mesta v príslušnom roku,  

 bez obmedzenia v položkách príjmov a výdavkov programového rozpočtu mesta 

v oblasti školstva – originálnych kompetencii, prenesených kompetencii 

a nenormatívnych výdavkov, 

 bez obmedzenia v položkách príjmov a výdavkov pri refundovaných činnostiach 

v plnej výške v rámci jednotlivých schválených projektov a programov 

programového rozpočtu mesta,  

 medzi kapitálovými a bežnými príjmami a výdavkami v príslušnom rozpočtovom 

období v potrebnom rozsahu za účelom dosiahnutia správneho zatriedenia príjmov 

a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Pri týchto zmenách musí byť dodržaný 

vecne schválený a vymedzený účel použitia verejných prostriedkov, ktorý schválilo 

mestské zastupiteľstvo v rámci programového rozpočtu a RPM mesta na príslušné 

rozpočtové obdobie. Tieto zmeny nemôžu mať za následok zvýšenie celkových 

príjmov a výdavkov programového rozpočtu, 

 všetky zmeny, ktoré vykoná primátor mesta, nesmú mať za následok zmenu 

schváleného výsledku hospodárenia mesta za príslušný programový rozpočtový rok. 

O vykonaných zmenách v rozpočte informuje primátor mesta mestské zastupiteľstvo 

na jeho zasadnutí, ktoré nasleduje bezprostredne po vykonaných zmenách.  

 

 Prestávka: od 12.55 hod. – 13.00 hod. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - vyjadril sa k názoru Doc. Sotolářa ohľadom nedostatku mzdových prostriedkov  

   a porušenia zákona o rozpočtových pravidlách.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 492/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k bodu č. 10 s predloženým pozmeňujúcim návrhom  

 poslanca Mgr. Pavla Olejára:  

 Prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 493/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Obedňajšia prestávka: od 13.00 hod. – 14.00 hod. 

  

11.   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 
 

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vyjadril sa k projektu na rekonštrukciu odvedenia zrážkových vôd,  

 - jednou z priorít mesta bolo riešenie zrážkových vôd,  

 - myslím si, že je to dobrý projekt, bolo by potrebné v ňom pokračovať.  

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o stanovisku komisie finančnej a správy majetku MsZ.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - v materiáli je niekoľko problémových bodov, ako 1.3, 1.7 a 4.3,  

 - myslím si, že kvôli týmto bodom by nebolo dobré, aby sa neschválili ostatné body, 

   ktoré sú pre mesto veľmi dôležité,  

 - viacero poslancov má výhrady k niektorým bodom, 

 - odporúčam prerušiť toto rokovanie, aby si poslanci prešli jednotlivé body.  

  
 Prestávka: od 14.10 hod. – 15.30 hod. 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vyjadril nespokojnosť ohľadom výšky ceny za rekonštrukciu chodníkov,  

 - predkladám pozmeňujúci návrh: na všetkých chodníkoch buď znížiť cenu zámkovej 

   dlažby, alebo všetky chodníky urobiť asfaltovým povrchom.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - všetky ceny sú vysúťažené a sú nespochybniteľné.  

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - predkladám pozmeňujúci návrh: a) V tabuľke č. 1 zmeniť – Rekonštrukcia Ul. 8. mája -    

   chodník pred B 128 zmeniť z 36,42 na 13 tis., Rekonštrukcia Ul. 8. mája – chodník 

   pred G 80 zmeniť zo 16,72 na 6 tis. Eur,  

   Vo výdavkovej časti vypustiť body 1.3 a), 1.7, 3.5, 4.3, 11.3 a 13.1, 

    zosúladiť bod a) uznesenia so schválenými zmenami, 

    b) Prijatie krátkodobého úveru vo výške 170 tis. Eur na financovanie projektov  

   MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie, MŠ na Ul. Gen. Svobodu – zateplenie, MŠ na Ul. Ľ. 

   Štúra – hrubá zaškolenosť detí, 

   bod c) vypúšťa,  

   bod d) súhlasí.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Mgr. Pavla Olejára.  

  
 Hlasovanie č. 12 – pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára: 

 Prítomní: 14, za: 3, proti: 0, zdržali sa: 11, nehlasovali: 0. 

 Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Martina Ždiňaka. 

  
 Hlasovanie č. 13 – pozmeňujúci návrh poslanca Martina Ždiňaka: 

 Prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Pozmeňujúci návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

 Prítomní: 14, za: 12, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 494/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

12.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec PhDr. Ján Vook.  

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 587/4 pre Mgr. 

 Slavomíra Juhaša, Hlinky 285/24, Stropkov za cenu 25,00 EUR/m2 v rozprave nikto 

 nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, 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. 495/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja novovytvoreného pozemku parcela KN C 1180/486 pre 

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

 nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, 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. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 496/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 34 na Ul. Čsl. 

 armády č. 362, Svidník v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 497/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeny 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 nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 498/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 K schváleniu odkúpenia kotla K-2 za cenu 1,00 EURO od Službyt, s.r.o. Svidník 

 v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 499/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 K súhlasu s bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Svidník od Slovenského 

 pozemkového fondu Bratislava v rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia.  

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 500/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

13.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2018  
 

  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - v prípade, že objekt sa nachádza v tesnej blízkosti obytnej zóny, do ktorej kategórie 

   bude patriť, napr. reštaurácia Jasmin? 

 - bude problém zaradiť tieto prevádzky do týchto kategórii.  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - reštaurácia Jasmin je prevádzka služieb vykonávajúcich spoločenské udalosti 

   a reštauračné služby, preto bude patriť do kategórie v pondelok – štvrtok a nedeľu 

   do 22.00 hod. a v sobotu do 24.00 hod. s tým, že od 22.00 hod. musí dodržiavať 

   pravidlá nočného kľudu, 

 - ak by sa tento návrh VZN neschválil, platí nariadenie prevádzkových hodín, okrem 

   prevádzok, ktoré v rámci stavebného konania budú mať určené prevádzkové hodiny 

   priamo v rozhodnutí.  
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - netreba uviesť do VZN indivuálne rozhodnutia stavebného úradu? 

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - nie je potrebné to uvádzať, pretože je to individuálna rozhodovacia činnosť pri  

   stavebnom konaní, kde sa určí prevádzkový čas.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - ako budem postupovať v prípade, ak sa nebude dodržiavať nočný kľud a verejný  

   poriadok? 

 - existuje sankčný poriadok?  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - porušenie nočného kľudu alebo verejného poriadku po 22.00 hod. môže byť 

   sankcionované,  

 - je to na práci MsP ako sa objasní tento skutok a potom sa to prejedná v správnom  

   konaní, kde môžu byť dané aj pokuty.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k bodu č. 13: 

 Prítomní: 13, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 501/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

14.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2018  
 

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta Svidník 

 Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Cyril Dudáš.   

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 502/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

15.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2018 o vyhradení miest  
 

  a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník 

 Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 23 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 503/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

16.  Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, 
 

  zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva   

  a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník  

 Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 
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 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 504/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

17.  Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov 
 

 Predkladal: Pavol Piršč, OSZPČaO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 17: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 505/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

18.  Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby 
 

 Predkladal: Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Cyril Dudáš.  

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

 Prítomní: 13, za: 3, proti: 0, zdržali sa: 10, nehlasovali: 0. 

 Návrh uznesenia nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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19.  Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka 2018 
 

 Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k bodu č. 19: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 506/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

20.  Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej 
 

  pôsobnosti mesta Svidník  

 Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ján Hirčko. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 507/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - poznamenal, prečo k danej téme nebola daná možnosť vystúpiť a vyjadriť sa náčelníkovi 

   mestskej polície.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pýtal som sa, či sa chce niekto vyjadriť k správe, ktorá je v písomnej podobe, avšak 
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   v rozprave nikto nevystúpil.  

  

21.  Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník vo volebnom  
 

  období 2018-2022  

 Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 29 – návrh uznesenia k bodu č. 21: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 508/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

22.  Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ vo Svidníku 
 

  vo volebnom období 2018-2022  

 Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ján Hirčko. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 509/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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23.  Návrh Vyhlásenia o vzájomnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Krosno 
 

 Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 31 – návrh uznesenia k bodu č. 23: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 510/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

24.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2018 
 

 Materiál predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave vystúpil:   

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v rokovacom poriadku sa uvádza, že termín zasadnutia sa určuje po dohode s poslancami, 

   avšak poslanci sa termín zasadnutia dozvedajú ako poslední,  

 - na dnešné rokovanie veľa materiálov predkladal právnik mesta, 

 - materiály by mali predkladať zamestnanci, ktorí berú príplatok aj za riadenie,  

 - čo sa týka návrhu programu na decembrové zasadnutie MsZ, asi zaúradoval škriatok,  

   pretože bude po komunálnych voľbách a v návrhu sa uvádzajú mena primátora mesta 

   a zástupcu primátora mesta.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nedopatrením sa navrhol program rokovania na decembrové zasadnutie MsZ, 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 32 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 511/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z rokovacej miestnosti odišiel zástupca primátora Peter Pilip.  

  

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

 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil:   

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - sú to závažné zistenia, ktoré sa nemuseli stáť, keby existovala normálna registratúra na 

   mestskom úrade,  

 - prečo na zasadnutí MsZ nie sú prítomní zodpovední riadiaci pracovníci?  

 - čakáme odpovede na kontrolné zistenia, lebo hlavný kontrolór dal opatrenia na nápravu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval, že z 5 vedúcich odborov MsÚ na rokovaní sú prítomní 3 vedúci, jedná 

   vedúca odboru je práceneschopná, jedná vedúca odboru je na plánovanej dovolenke 

   a s riaditeľom TS odporúčam osobne sa stretnúť pri káve,  

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 33 – návrh uznesenia k bodu č. 25: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 512/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

26.  Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018 
 

 Materiál predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 
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 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 34 – návrh uznesenia k bodu č. 26: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 513/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

27.    Interpelácie poslancov 
 

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - od občanov bývajúcich na Ul. Festivalovej sa vracajú neprevzaté doporučené zásielky  

   ÚPSVaR, 

 - zdôvodňujú to tým, že tam nie sú poštové schránky (odpovedané).  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - doručovateľ by mal doručiť zásielku každému osobne,  

 - je tam problém, pretože schránky v minulosti boli zdemolované,  

 - v spolupráci so Službytom budeme hľadať spôsob, aby tam boli poštové schránky. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - predkladám 8 interpeláciu: objednávalo si mesto projektovú dokumentáciu na odvedenie 

   dažďových vôd a či si objednalo mesto projektovú dokumentáciu na cyklochodníky, 

   pretože to nie je kryté v rozpočte (neodpovedané),  

 - prečítal text uznesenia č. 475/2018,  

 - žiadal o odpoveď na plnenie tohto uznesenia (odpovedané).  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - odpoveď na prvú interpeláciu bude podaná písomne. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem rokovať s VÚC o prevzatí podielu nemocnice, (neodpovedané) 

 - vyjadril sa k záverom správy z kontroly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja  

   vidieka SR ohľadom výberového konania na rekonštrukciu Parku arm. gen. L. Svobodu,  

 - okrem spomínaných nedostatkov, čo sa týka koncepcie údržby a opráv objektov v meste  

   Svidník je katastrofálna situácia na amfiteátri, (odpovedané) 

 - čo sa týka KM-Systému, s.r.o., navrhujem odboru výstavby, aby trafostanicu zabezpečil 

   tak, aby Ing. Kráľ mal vlastné odberné miesto a zmluvu s VSD, a.s., (neodpovedané) 

 - bolo zistené, že z futbalového štadióna je napojený na elektromer aj majiteľ detského 
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   dopravného ihriska,  

 - prosím TS, ako správcu majetku, aby doložili faktúry za obdobie 5 rokov dozadu  

   za odoberanie elektrickej energie z uvedeného odberného miesta, (neodpovedané) 

 - informoval aké materiály prerokováva komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy  

   a životného prostredia,  

 - cítim sa ponížený, pretože ide o informatívne správy a štatistiky, preto končím ako 

   predseda a člen tejto komisie, 

 - v pondelok písomne doručím žiadosť o vzdanie sa funkcie v tejto komisii.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - stavebný zákon neumožňuje vstupovať do stavebných konaní, tak primátorovi ako aj 

   členom komisie, 

 - v zmysle rokovacieho poriadku MsZ správy predkladané na rokovanie MsZ by mali 

   byť prerokované v jednotlivých komisiách,  

 - každá komisia si sama schvaľuje návrh programu rokovania,  

 - v tejto chvíli sa môžem iba poďakovať za prácu v tejto komisii, 

 - čo sa týka rekonštrukcie Parku arm. gen. L. Svobodu, verejné obstarávanie zabezpečovala 

   ARR PSK,  

 - mesto do toho nevstupovalo, 

 - počas kontroly boli určité zistenia,  

 - bol vyzvaný obstarávateľ, aby sa k ním vyjadril,  

 - ARR PSK sa k týmto zisteniam vyjadrila,  

 - následne boli kontrolným orgánom akceptované vyjadrenia ARR PSK,  

 - čo sa týka amfiteátra, snažili sme sa fasádu budovy zvonku opraviť,  

 - mesto má informácie o probléme pod schodami, ktorý bol nafotený a zverejnený na  

   sociálnej sietí, 

 - treba sa zamyslieť, ako sa bude riešiť rekonštrukcia amfiteátra či čiastočne, alebo  

   celkovo, 

 - projekt je vypracovaný,  

 - zapájame sa do výziev, bolo by dobre, ak by sme boli úspešní, ale v opačnom prípade 

   je na zváženie, keď bude zasadať vláda SR a jednou z priorít môže byť aj rekonštrukcia 

   amfiteátra,  

 - o probléme napojenia detského dopravného ihriska na futbalový štadión nemám 

   vedomosti.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník  

 - interpelujem zodpovedných pracovníkov, ktorí majú na starosti chodníky v meste,  
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   aby sa postarali o čistotu na novovybudovaných chodníkoch zámkovou dlažbou, aby 

   z nich bola odstránená burina, aby neprerastali trávou, (odpovedané) 

 - požiadal, či by nebolo možné v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie Parku arm. gen. L.  

   Svobodu premiestniť plastiku akad. mal. Štefana Ataka, ktorá je umiestnená vedľa Domu  

   kultúry do priestoru niekde k Soche A. Pavloviča, (neodpovedané) 

 - keby nebolo možné premiestniť, tak ju aspoň zviditeľniť, pretože mnohí ľudia ani 

   nevedia o tom, že tam je. (neodpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - chodník na Ul. Stropkovskej vieme vyriešiť cez TS, buď ľuďmi cez projekty, alebo  

   postrekom, 

 - čo sa týka plastiky, je potrebné to preveriť.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - eviduje mesto žiadosti o zakúpenie si parkovacieho miesta v meste, s tým, že pokiaľ 

   by bol takýto záujem od občanov, mohli by sme prijať VZN? (neodpovedané) 

 - poprosil podľa možností, čo najskôr vykosiť násyp popri Ladomírke, (neodpovedané) 

 - žiadam MsP, aby sa viackrát prešla po 22.00 hod. okolo areálu VHÚ, pretože sa tam  

   zdržiavajú občania. (neodpovedané) 

  
 Juraj Antoš, poslanec 

 - prečo je na ulici okolo cintorína dopravná značka „Zákaz státia“? (neodpovedané) 

 - myslím si, že to  nie je v záujme občanov mesta a tá značka je tam celkom zbytočná,  

 - navrhujem dať tam aspoň obmedzenie, (neodpovedané) 

 - prečo sú kvetináče na Ul. Pavlovičovej? (neodpovedané) 

 - žiadam odpratať tieto kvetináče. (neodpovedané) 

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - taktiež sa na mňa obrátili občania s požiadavkou vyhradenia parkovacieho miesta, 

 - po konzultácii s právnikom mesta sú dve možnosti ako takéto prípady riešiť, a to: buď 

   prijať VZN, kde by sa určila sadzba za užívanie verejného priestranstva, alebo by 

   sa uzatvorila nájomná zmluva medzi mestom a záujemcom o parkovisko, 

 - poprosil Ing. Vlčinova, vedúceho odboru finančného spracovať a predložiť VZN 

   na ďalšie zasadnutie MsZ, o ktorom by sme rokovali a umožnili občanom užívať aj  

   takýmto spôsobom vyhradené parkovacie miesto. (neodpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka plnenia uznesenia č. 475/2018, materiál je prípravný aj písomne, 

 - jeden súdny spor je z roku 2008 za zberný dvor, bola tam udelená korekcia vo výške 
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   25 %, t.j. okolo 220 tis. Eur, rozhoduje sa o postupe pri správnom konaní, o samotnom  

   merite ešte nebolo rozhodované, mesto tvrdí, že k porušeniu nedošlo, v prípade  

   neúspechu hrozí ešte sankcia navýšenia o 1,5 %, takže celková suma by bola okolo 

   300 tis. Eur, ale predpokladáme, že k tomu nedôjde,  

 - mesto nikdy nedostalo pokutu za verejné obstarávanie vo výške 45 tis. Eur, ako uvádza  

   hlavný kontrolór, ak sa začal súdny spor mesto podalo na Úrad pre verejné obstarávanie  

   žiadosť o pozastavenie konania,  

 - čo sa týka bytov nižšieho štandardu, mesto podalo odvolanie na krajský súd, bola tam 

   udelená pokuta vo výške 90 tis. Eur,  

 - pri bytovom dome B6 nebolo zistené žiadne pochybenie pri verejnom obstarávaní  

   nájomných bytov,  

 - nemám žiadnu vedomosť o tom, aby bolo začaté konanie pri verejnom obstarávaní na  

   uloženie komunálneho odpadu, 

 - čo sa týka skládky TKO, mesto nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, vrátane finančnej  

   na riadení spoločnosti Ekoservis, s.r.o. 

  

28.    Rôzne 
 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nesúhlasím s tým, že mesto nemá vedomosť z ÚVO ohľadom uloženia odpadu, pretože 

   mesto má o tom informáciu,  

 - čo sa týka neprejazdnosti Ul. Polyvkovej, predniesol som túto požiadavku na podnet  

   občanov z dôvodu bezpečnosti, pretože po tejto ulici chodili auta veľmi rýchlo,  

 - čo sa týka Ul. Pavlovičovej k domu smútku, nebolo to na môj podnet, ale podľa mojich 

   vedomosti táto ulica nespĺňa rozmer, aby tam mohli parkovať auta, 

 - čo sa týka parkovania áut na Ul. Polyvkovej pri chráme v čase bohoslužieb, veľmi  

   nešťastne sa tam parkuje a ľuďom, ktorí tam bývajú veľmi znepríjemňuje život,  

 - existuje jedno relevantné riešenie, a to vybudovať parkovisko v blízkosti chrámu 

   na pozemku Gréckokatolíckej cirkvi, 

 - vyjadril nespokojnosť s odpoveďou p. primátora na otázku, prečo nie sú prítomní 

   na rokovaní MsZ riadiaci zamestnanci,  

 

- predniesol návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č.   

  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje Mestskému úradu  

  prepočítať cenu vývozu a uloženia TKO pre občanov mesta Svidník a prepočítať možnosť  

  navýšenia mzdových prostriedkov v rámci príspevku TS na vývoz a uloženie odpadu  

  vychádzajúc z postupu MsÚ pri čerpaní financií v programe č. 6 Odpadové hospodárstvo  

  v roku 2017. 
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 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - poďakoval CVČ za zriadenie detského táboru počas letných prázdnin.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Martin Ždiňak, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 35 – návrh uznesenia k bodu č. 28: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 514/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

29.    Záver 
 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 17.40 hod. ukončil. 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

   Ing. Ján Holodňák, v.r. 
   

  primátor mesta 
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Mgr. Kamil Beňko,  MUDr. Peter Breznoščák 
…...................................................  …............................................................. 
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