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Zápisnica z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 7. marca 2018 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. Peter Pilip       

9. PaedDr. Jozef Poperník      

10. PhDr. František Pochanič 

11. PhDr. Ján Vook, MBA     

12. Ing. Vladimír Žak 

13. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Cyril Dudáš        

2. MVDr. Michal Zozuľák       

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a)  Uznesenia – trvalé úlohy  

 b)  Uznesenia – úlohy v plnení  

 c)  Uznesenia – splnené úlohy  

3.   Rokovanie mestskej rady – informácia a závery  

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 
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  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 
 

11.  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 

12.  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 

13.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2017 
 

14.    Interpelácie poslancov 
 

15.    Rôzne 
 

16.    Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov, 

 - poslanci Cyril Dudáš a MVDr. Michal Zozuľák svoju neúčasť ospravedlnili, 

 - zo zdravotných dôvodov svoju neúčasť ospravedlnil Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

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

  - k programu rokovania sa vyjadril:  

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhol stiahnuť z rokovania bod č. 13 „Informatívna správa o kontrolnej 

    činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017“ z dôvodu neúčasti na rokovaní 

    hlavného kontrolóra mesta,  

  - opýtal sa, ku ktorému bodu rokovania bol predložený materiál „Návrh na schválenie  

    účelu úveru“? 
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  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predložený materiál bude prerokovaný v bode „Rôzne“.  

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Vladimíra Kaliňáka, Mgr. Nadeždu 

    Fedorkovú a Jána Hirčka.  

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil poslancov: PhDr. Jána Vooka, MBA  

    a Ing. Vladimíra Žaka.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predniesol návrh uznesenia. 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 453/2018 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 

 
 Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 454/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na zasadnutí dňa 23. februára 2018 prerokovala predložené materiály a  

   odporúča MsZ ich prerokovať a schváliť. 

  
 V rozprave vystúpil:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - čo sa týka  rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov, sľubujeme niečo, čo 

   nebudeme môcť urobiť, 

 - aké stanovisko zaujala mestská rada k materiálu „Návrh na schválenie účelu úveru“, ktorý  

   bol poslancom predložený dnes pred rokovaním? 

 - upozorňujem, že k zmene rozpočtu môže mestské zastupiteľstvo prijať iba jedno 

   uznesenie. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada sa nezaoberala materiálom, ktorý bol poslancom predložený dnes pred 

   rokovaním,  

 - úver je účelový kvôli rekonštrukcii Parku L. Svobodu, 

 - treba sa k tomu vyjadriť.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nie je to pravda, navrhovaný úver je určený na niečo iné,  

 - čo sa týka rekonštrukcie Parku L. Svobodu, mám pripravené riešenie ako by sme to 

   mohli urobiť. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - ospravedlňujem sa, návrh úveru, ktorý sme dostali pred rokovaním je určený na 

   rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 

 - na mestskej rade sa rozprávalo aj o úvere na rekonštrukciu Parku L. Svobodu.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predniesol návrh uznesenia. 

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

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 455/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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 tejto zápisnice. 

  
  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 nikto nevystúpil   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 456/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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 nikto nevystúpil.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 457/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 458/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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 vystúpil:   

  
  Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec  

  - z mestskej rady vyšiel návrh na 10 EUR/m2,  

  - následne sme zisťovali nejaké skutočností a aby bola zachovaná rovnosť príležitostí a možností  

    navrhujem, aby vecné bremeno bolo bezodplatne.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - skúsme prehodnotiť predložený návrh, lebo podľa mňa to nie je správne riešenie, keď niekomu  

    schválime vecné bremeno za nejakú odplatu a inému dáme bezodplatne,   

  - skúsme sa nad tým zamyslieť, prípadne pred hlasovaním vyhlásiť prestávku.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia s pozmeňujúcim návrhom poslanca Mgr. Vladimíra  

   Kaliňáka, aby vecné bremeno bolo bezodplatne.   

  
 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 13, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 459/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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 v rozprave nikto nevystúpil.    

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie č. 460/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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 nikto  

  nevystúpil.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 461/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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 nikto nevystúpil.    

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 462/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku  

  parcela KN C 202/640 v rozprave vystúpil:     

  
  Mgr. Kamil Beňko, poslanec  

  - tento návrh neprešiel v komisii pre výstavbu,   

  - upozornil, že v prípade vybudovania garáže, či nebude problém s prístupovou cestou   

    k pozemkom vo vlastníctve VVS, a.s.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 11 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

  na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 202/640:  

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

 Návrh nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  K schváleniu zrušenia uznesenia MsZ Svidník č. 48/2015 z 2. apríla 2015 v rozprave  

  nikto nevystúpil.   

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 463/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
  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:   

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia po prerokovaní neodporúča tento návrh schváliť, 

 - v prípade uzavretia tohto dodatku mesto nebude môcť v budúcnosti dať súhlas 

    v prípade uloženia ďalších podzemných sietí,  

 - komisia odporúča nájsť také riešenie, aby v budúcnosti pri ukladaní podzemných sietí 

   sa dodržiavali všetky predpísané normy.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť,  

 - vieme dobré ako po meste sú poťahané optické siete,  

 - VVS, a.s. nebráni nikomu, aby kolidoval s ich sieťami, ale musia byť dodržané určité 

    normy, aby v prípade poruchy vodovodného alebo kanalizačného potrubia nedochádzalo  
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   k škodám na káblových sieťach. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - tých problémov v meste je strašne veľa,  

 - pripomenul problém s Antikom,  

 - aká je situácia s kolaudáciou optickej siete, 

 - firma Antik porušila všetky predpísané normy,  

 - vyzývam p. primátora a vedenie mesta, aby zaujali stanovisko k problému ohľadom 

   firmy Antik,  

 - vyzýval som aj Službyt, s.r.o., aby sa firma Antik spolupodieľala na výkopoch,  

 - urobilo sa niečo v tejto súvislosti?  

 - ochraňujeme peniaze občanov mesta Svidník? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - o tom, že ochraňujeme peniaze občanov mesta Svidník niet pochybností, 

 - chcem podporiť názor p. zástupcu primátora,  

 - sú vecí, ktoré mesto vie ovplyvniť, ale sú vecí, ktoré mesto nevie ovplyvniť,  

 - prijatím tohto dodatku chceme zabezpečiť, aby nedochádzalo k situácií, že niekto 

   bez súhlasu si uloží siete na pozemkoch zaťažených vecným bremenom pre VVS, a.s. 

   a v prípade poruchy dôjde k ich preseknutiu,  

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

 Prítomní: 13, za: 8, proti: 1, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 464/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia po prerokovaní odporúča prerokovať a schváliť programy 1.5, 1.6. 5.2,  

   v programe 7.1 schváliť sumu 30 tis. EUR na opravu chodníka na Jedľovku, programy 
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   7.4, 8, 9.1, 9.5 v programe 10.2a schváliť o zákonné navýšenie miezd o 4,8 % a odvody 

    z tejto položky a doporučuje prizvať riaditeľa TS, aby podal vysvetlenie k navýšeniu 

    ostatných položiek, v programe 12.1, 12.2, 12.10 a 14.1,  

 - nedoporučuje schváliť zmeny v programe 1.3a, 1.3b a 1.7 do doby predloženia 

   a posúdenia analýzy efektívnosti členstva v jednotlivých združeniach, v programe 3.3 

   odporúča realizovať opravu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, program 11.3 

   doporučuje realizovať správcom, 

 - komisia nezaujala stanovisko k programu 7.2 a 7.3. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov predchádzala dlhšia diskusia 

   a viacero rokovaní s poslancami MsZ, 

 - návrh rieši ulice, ktoré sú v zlom stave,  

 - chcem garantovať, že ak sa dnes podporí tento návrh, mesto rozbehne čím skôr proces, 

   aby sa tieto ulice začali realizovať,  

 - informoval akým spôsobom sa môže realizovať rekonštrukcia miestnych komunikácií 

   a chodníkov,  

 - veľkú diskusiu vyvolala cena za chodníky a cesty, 

 - mesto navrhlo ceny vypočítané normami cez program CENKROS,  

 - nie je to konečná cena, ale máme záujem, aby cena bolo seriózna,  

 - proces rekonštrukcie pešej zóny prebieha od r. 1997,  

 - rekonštrukcia bola rozdelená do 4 etáp a bola riešená ako celok,  

 - 3 etapy už boli zrealizované a v rámci 4. etapy by sa mal rekonštruovať Park L. Svobodu,  

 - v projekte rekonštrukcia Parku L. Svobodu sú navrhované materiály, ktoré už boli 

   použité pri rekonštrukcii pešej zóny,  

 - projekt rekonštrukcia Parku L. Svobodu rieši priestor Parku L. Svobodu pri obchodnom 

   dome Vašuta, plochu pri Dome kultúry, chodník oproti kinu na Ul. Sov. hrdinov od  

   kruhového objazdu po začiatok pešej zóny a taktiež sa bude riešiť parkovisko pri  

   Dome kultúry,  

 - dokončením tejto 4. etapy by sa ukončil celkový proces rekonštrukcie pešej zóny.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - veľmi by som si prial, že tie problémy, na ktoré poukazujeme, aby sa vyriešili a aby 

   sme sa posunuli ďalej,  

 - podľa mňa, na to, aby sa začal proces rekonštrukcie pešej zóny p. primátor dnes nič 

   neurobil,  

 - poukázal na to, že sa neplnia prijaté uznesenia,  
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 - nie je predložené aktuálne čerpanie rozpočtu,  

 - p. primátor hovorí, že poslanci by mali schváliť rekonštrukciu miestnych komunikácií 

   a chodníkov, aby sa začali čím skôr robiť obchodno-verejné súťaže,  

 - chcete povedať, že doposiaľ ste neurobili žiadnu obchodno-verejnú súťaž na miestne 

   komunikácie a chodníky?  

 - navrhuje sa toľko investičných akcií, že v tomto roku sa to nestihne všetko urobiť,  

 - všetci sme stratili ambíciu nejako rozumne uvažovať, čo je únosné a čo nie je únosné,  

 - vyjadril sa k programom 1.3, 1.7, 3.3, 10.2, 11.3, 7.3,  

 - podotkol, že k zmene rozpočtu môže byť prijaté iba jedno uznesenie, prijatie ďalšieho 

   uznesenia bude v rozpore so zákonom, 

 - predniesol a odôvodnil pozmeňujúci návrh k návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2018: 

   navrhol doplniť predložené uznesenie. Za odstavec „schvaľuje“ doplniť text:  

   „odporúča na predfinancovanie projektov v roku 2018 využiť finančné prostriedky 

   z peňažných fondov – účet drevín; žiada pred schválením prijatia úverových zdrojov 

   (úver) na krytie kapitálových výdavkov v programe 7.1, 7.2, 7.3 predložiť MsZ na  

   schválenie jednotlivé investičné akcie aj s predložením (vysúťažených) finančných 

   nákladov.“ V dôvodovej správe v bode 2. Výdavky vypustiť navýšenie v bodoch 

   1.3, 1.7, 3.3, 10.2, 11.3 a v bode 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií doplniť  

   rekonštrukciu komunikácie na Ul. Ľ. Štúra a Komenského až k ZUŠ (aj parkovisko). 

   V tabuľke č. 1 vypustiť časť označenú ako ekonomická klasifikácia 700 - Kapitálové 

   výdavky a ponechať len výšku kapitálových výdavkov po 1. zmene rozpočtu 2018 

   vo výške 4 290,75 tis. Eur, 

 - keďže k zmene rozpočtu môže byť prijaté iba jedno uznesenie dávam taký ústretový 

   krok v programe 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, že ak vznikne 

   z diskusie, že sa majú doplniť ďalšie ulice, tak sa môžu doplniť do tohto uznesenia 

   v prípade, že sa nebude o týchto procedurálnych návrhoch hlasovať osobitne,  

 - potom by som toto uznesenie prečítal ešte raz.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka pešej zóny, mal som to šťastie, že som mohol byť od začiatku jej  

   rekonštrukcie,  

 - navrhovaný spôsob rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov nie je 

     štandardný,  

 - stotožňujem sa s návrhom použitia finančných prostriedkov z fondu drevín.  

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - zaujíma ma, pre akého koordinátora ide navýšenie výdavkov na položke 9.1 Prevádzka 
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   kultúrnych zariadení, 

 - z ktorej položky je platený p. Tholt?  

 - doteraz sme nerozprávali o krízovom pláne v rámci vyčíslenia pokút, ktoré nás čakajú 

   zo súdnych sporov, v prípade B6, zberný dvor, byty na Ul. Festivalovej, atď.,  

 - v prípade, ak by sme museli tieto sumy zaplatiť, neviem, či budeme môcť realizovať 

   nejaké investičné akcie,  

 - čo sa týka futbalového ihriska, podľa prezentovaného projektu ihrisko by malo byť 

   aj s tribúnou a podľa terajších informácií ide o ihrisko bez tribúny,  

 - aká je skutočnosť v tejto vecí?  

 - v rámci rekonštrukcie Parku L. Svobodu bude osvetlená aj Socha arm. gen. L. Svobodu? 

 - v minulom roku boli poslanci osočovaní, že nezahlasovali za navýšenie položky 13.1 

   Správa obce na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, 

 - zarazilo ma plnenie rozpočtu za rok 2017 na tejto položke, ktoré bolo na 99,93 %, 

 - žiadam p. vedúceho, aby zaujal postoj k tejto položke.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - som veľmi rád, že na rekonštrukciu 4. etapy pešej zóny sme získali finančné zdroje 

   zo štrukturálnych fondov,  

 - avšak v tomto projekte mi chýba nejaká pridaná hodnota, niečo čo korešponduje  

   s dobou,  

 - ľudia majú kreatívne nápady, ale my sme im nedali priestor sa k tomu vyjadriť,  

 - trochu mi to korešponduje s kinom, ktoré sme zrekonštruovali, ale jeho využiteľnosť 

   je minimálna.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - vyjadril sa k programom 7.1, 7.2 a 7.3, 

 - poznamenal, že treba čím skôr začať robiť verejné obstarávanie, aby sa vedelo z akých 

   súm sa bude vychádzať,  

 - vo verejnosti sa veľa diskutuje, že rekonštrukcia Parku L. Svobodu je predražená,  

 - myslím si, že názor vyplýva z toho, že zverejnená štúdia a fotografie sa dotýkali len 

   samotného Parku, časti okolo L. Svobodu, ale treba brať do úvahy, že ukončenie  

   poslednej etapy rekonštrukcie pešej zóny zahŕňa aj okolie okolo Domu kultúry,  

   chodníky okolo kina, okolie okolo sochy A. Pavloviča a chodníka oproti kinu od 

   verejných WC po kruhový objazd,  

 - pri tomto projekte sme už v takom štádiu, že cesty späť niet,  

 - keďže je tu prítomný aj majiteľ firmy, ktorá vyhrala súťaž, prosím o jeho vyjadrenie, 

 - súhlasím aj s vyjadrením p. Hirčka,  
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 - v projekte sa pozabudlo na mnohé vecí, ako napr. tržnica, alebo oprava OD Vašuta, 

 - súhlasím s tým, čo povedal p. Olejár, že rekonštrukcia miestnych komunikácií 

   a chodníkov v takom rozsahu sa ponechala na posledný rok tohto funkčného obdobia,  

 - škoda, že manažovanie a koncepčno-strategické zmýšľanie nebolo nastavené v priebehu 

   4 rokov, ale ponechalo sa na posledný rok,  

 - čo sa týka položky 10.2 TS, myslím si, že by bolo nešťastné riešenie, aby sme celý bod 

   vypustili, pretože zákonné navýšenie o 4,8 % a prislúchajúce odvody nepotrebujú 

   zdôvodnenie, lebo to vyplýva zo zákona,  

 - ostatné vecí týkajúce sa chodu TS by mal prísť zdôvodniť riaditeľ TS.  

  
 Ing. Michal Gondek, GAS-MG, s.r.o., Svidník 

 - nemám právo hodnotiť projekt, na to sú ľudia, ktorí majú odbornú spôsobilosť,  

 - informoval, že rekonštrukcia Parku L. Svobodu je rozdelená do 6 objektov, a to: 

   spevnené plochy, úprava parkoviska pred Domom kultúry, ďalšie spevnené plochy,  

   verejné osvetlenie, ktoré by malo svietiť aj na Sochu arm. gen. L. Svobodu, sadovnícke 

   úpravy a drobná architektúra, 

 - celá rekonštrukcia bude nadväzovať na štúdiu terajšej pešej zóny,  

 - rozpočtový náklad je oveľa vyšší ako pri vysúťažení,  

 - informoval ako bude prebiehať financovanie tohto projektu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - o koľko sa znížila cena vo verejnom obstarávaní?  

  
 Ing. Michal Gondek, GAS-MG, s.r.o., Svidník 

 - oproti pôvodnému rozpočtu cena išla o 10 % dole.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - s tým ako bude vyzerať Park L. Svobodu my už teraz nič neurobíme, pretože takto 

   to bolo naprojektované a takto sa to aj vysúťažilo,  

 - poznamenala, že projekt bol spracovaný pred 20 rokmi a v terajšej dobe už ľudia 

   rozmýšľajú trochu inak, ako to bolo v roku 1997,  

 - projektovať takéto parky je veľmi citlivá záležitosť,  

 - v dnešnej dobe na projektovanie sa dá využiť inštitút pod názvom Súťaž návrhov,  

   to znamená, že mesto vypíše súťaž na nejaký priestor a za nejakú malú odplatu 

   architekti pripravia svoje nápady,  

 - takýmto spôsobom to riešia už mnohé mesta na Slovensku,  

 - je tu veľa otázok, na ktoré nebolo zodpovedané, ale už s tým nemôžeme nič urobiť, 

   len podporiť tento projekt,  
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 - chcem apelovať na vedenie mesta, aby sa predišlo problémom, ktoré by mohli nastať,  

   ako to bolo pri výstavbe bloku B6, alebo pri asfaltovaní chodníkov na Ul. Duklianskej, 

   aby sa ustanovil stavebný dozor, 

 - k ostatným bodom zmeny rozpočtu, myslím si, že sa vyjadrujem k ním dosť aktívne 

   na každom zasadnutí, tak nemám potrebu už opakovať ani argumenty poslancov  

   p. Olejára, p. Vooka a p. Kaliňáka, lebo vo väčšine sa s nimi dá stotožniť.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chcem sa opýtať p. Olejára, či z tabuľky č. 1 navrhol stiahnuť všetky kapitálové 

   výdavky, lebo tým pádom by sme sa dotkli aj revitalizácie pešej zóny? 

 - čo sa týka navýšenia platov zamestnancov TS, myslím si, že pracovníci, ktorí sa starajú 

   o čistotu a poriadok v meste si nezaslúžia to, aby sme im neschválili navýšenie, ktoré 

   im zo zákona vyplýva,  

 - čo sa týka revitalizácie pešej zóny, šíria sa fámy, že poslanci MsZ to nechcú schváliť, 

   čo nie je pravda, lebo som za to, aby sa rekonštruovala 4. etapa pešej zóny,  

 - som hrdý na to, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky na tento projekt.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - chcem poukázať na kvalitu vykonanej rekonštrukcie terajšej pešej zóny, po ktorej 

   je problém prejsť, pretože je hrboľatá a v daždivom počasí sa vytvárajú kaluže, 

 - chcem veriť, že táto etapa bude urobená poriadne,  

 - žiadam konkrétne vysvetliť účel navýšenia položky 12.1 Dávky sociálnej pomoci 

   občanom v hmotnej núdzi o sumu 20 tis. Eur.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - čo sa týka rekonštrukcie Parku L. Svobodu, boli položené správne otázky, ale tu tému 

   sme mali otvoriť vtedy, keď sa mesto zapojilo do tohto projektu,  

 - keby p. primátor to nerobil sám, keby informoval poslancov MsZ, možno by vznikol 

   iný návrh, modernejší, kvalitnejší a mohol by to robiť ten istý staviteľ,  

 - teraz sú dve možností, buď ho odmietneme, alebo ho schválime v takej podobe aký je,  

 - p. Kaliňák hovorí, že program 10.2 treba navýšiť aspoň o zákonné navýšenie miezd 

   pre zamestnancov TS, ale vieme aké sú platy na TS? 

 - na tieto otázky by nám mal odpovedať p. riaditeľ TS,  

 - 2,5 roka poukazujem na nedostatky pri chode TS, na ktoré nedostávam odpovede,  

 - p. riaditeľ TS 2,5 roka neprišiel na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, 

 - čo sa týka kapitálových výdavkov, ako predseda klubu žiadam po ukončení rozpravy 

   vyhlásiť prestávku, kde to vysvetlím, nevyškrtol som ani jednu ulicu.  
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - čo sa týka tvrdenia p. Olejára akým spôsobom sú manažované TS, na 90 % s ním 

   súhlasím, ale za to nemôžu pracovníci, ktorí sa starajú o čistotu a poriadok v meste,  

 - 4,8 % je zákonné navýšenie miezd pre pracovníkov TS a na to zdôvodnenie  

   nepotrebujeme, 

 - ostatné vecí by nám mal zdôvodniť p. riaditeľ TS.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - nemôžem súhlasiť s návrhom p. Olejára, aby zamestnanci TS nedostali to, čo im 

   zo zákona vyplýva, 

 - zamestnanci TS nemôžu byť rukojemníkmi na to, aby p. poslanec Olejár sa dozvedel  

   odpovede na všetky svoje vznesené otázky. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - neviem z akej sumy má byť navýšenie miezd o 4,8 %, 

 - koho sa mám opýtať, keď tu nie je prítomný p. riaditeľ TS? 

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - v minulosti som kritizoval, že prečo TS nerobia vo vlastnej réžii rekonštrukciu chodníkov,  

   aby si takýmto spôsobom privyrobili,  

 - bolo mi odpovedané, že TS nemajú na to potrebné mechanizmy a že by to museli robiť 

   dodávateľským spôsobom,  

 - keby sa rekonštrukcia chodníkov robila cez TS, nemuseli by sme riešiť verejné 

   obstarávanie a išlo by to priamym zadaním a verím tomu, že by boli aj najnižšie 

   ceny, 

 - je tu kopec otázok, na ktoré očakávame odpovede od p. riaditeľa TS.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - navrhujem položku 12.1 stiahnuť z predloženého návrhu,  

 - po prerokovaní v mestskej rade a v komisii sociálnej bolo odporúčané stiahnuť  

   z návrhu túto položku, aby vedúca odboru zistila aký príspevok budeme poskytovať 

   neverejným zriaďovateľom poskytovania sociálnych služieb.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - verím tomu, že presťahovaním trhoviska na AS dôjde k jeho zlikvidovaniu,  

 - nevieme nájsť také riešenie, aby tržnica zostala v priestore pri kine?  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - chcem podporiť myšlienku p. Pochaniča,  
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 - keby nám bol predložený projekt, pripomienky ohľadom tržnice sa mohli poriešiť,  

 - na zachovanie tržnice máme dve alternatívy, a to buď využijeme miniparčík pri kine, 

   kde je zmenáreň, alebo využijeme priestor po bývalých rómskych bytovkách,  

 - priestor po rómskych bytovkách je priestranný, ale negatívum toho je, že si vyžiada 

   značné finančné prostriedky na opravu cesty v tejto lokalite.  

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - je na škodu vecí, že sme nemali možnosť vyjadriť sa k projektu rekonštrukcia Parku 

   L. Svobodu,  

 - v súvislosti s tým, počíta sa aj s opravou obchodného domu Vašuta? 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - prečo v zmene rozpočtu nie je zahrnutá rekonštrukcia obchodného domu Vašuta? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pôvodný projekt na rekonštrukciu pešej zóny z roku 1997 bol trochu upravený v roku 

   2010 a v roku 2015, ale zásadné veľké zmeny nebolo možné urobiť, 

 - čo sa týka futbalového ihriska, podarilo sa nám získať 200 tis. Eur z mimorozpočtových 

   zdrojov, tak bolo by na škodu ich nevyužiť,  

 - investícia vo výške 450 tis. Eur je na futbalové ihrisko bez tribúny,  

 - keby bolo futbalové ihrisko s tribúnou, tak tá suma by bola oveľa vyššia,  

 - na ihrisku v budúcnosti, ak by boli finančné prostriedky môžu sa robiť ďalšie investície, 

 - čo sa týka sumy 11 tis. Eur na kultúrne zariadenia, sú to peniaze na trénera  

   pre mládežnícky volejbal, ide o p. Rastislava Paňka,   

 - čo sa týka opravy obchodného domu Vašuta, v rozpočte máme úverové zdroje vo výške 

   1 100 tis. Eur, ale potrebujeme schváliť účel použitia,  

 - dnes žiadame schváliť účel použitia úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

   a chodníkov,  

 - ak sa navrhne schváliť účel požitia úveru aj na rekonštrukciu OD Vašuta, samozrejme 

   zrealizujeme to, 

 - vyhlasujem prestávku.  

  
 Prestávka: od 11.35 hod. – 12.30 hod. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 465/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k bodu č. 5: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 466/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Z ďalšej časti rokovania svoju neúčasť ospravedlnila poslankyňa Mgr. Marcela Ivančová. 

  

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. Vladimír Žak, predseda komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - skôr ako to poslanci schvália, návrh už bol dávno zverejnený v tlači,  

 - vytvára sa potom taká negatívna informácia, keď poslanci chcú niekomu pridať, musia 

   odniekiaľ zobrať finančné prostriedky, 

 - preto som dal taký návrh a oslovil som všetkých poslancov, aby to bolo objektívne, 

   rozdeliť sumu 95 tis. Eur rovnakým dielom každému poslancovi,  

 - potom by mohol každý poslanec prideliť jednotlivým žiadateľom podľa vlastného 

   uváženia,  

 - výsledkom by bol návrh, ktorý by predseda komisie predložil a poslanci na zasadnutí 

   by ho mohli podporiť, 

 - je to netradičný spôsob, ale poslanci môžu na seba zobrať zodpovednosť.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pozmeňujúci návrh je potrebné písomne predložiť návrhovej komisii. 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - navrhujem, aby sme sa zdržali hlasovania, alebo aby predkladateľ stiahol tento návrh 

   z rokovania,  

 - ak sa to neodsúhlasí, tak potom na ďalšie zasadnutie by sme pripravili návrh, kde by 

   každý poslanec mohol rozdeliť čiastku vo výške 6 333 Eur. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - v takomto prípade by sme sa dostali do rozporu s platným VZN, 

 - ak chceme, aby sa inak rozdeľovali dotácie, tak najprv treba zrušiť platné VZN, 

 - VZN by sa mohlo zrušiť až na budúcom zasadnutí MsZ, pretože musí byť dodržaná 

   15 dňová lehota na zverejnenie.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - podľa mňa netreba rušiť žiadne VZN ani komisiu,  

 - návrh, ktorý by predložil predseda komisie by vzišiel z návrhu jednotlivých poslancov, 

   ktorí by rozdelili sumu 6 333 Eur.  

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

 - takýmto postupom by komisia nemala opodstatnenie,  

 - potom nech sa zruší celé platné VZN a tým pádom celá komisia, 

 - komisia mala záujem pripraviť nejaký návrh, na ktorom by sa zhodla väčšina poslancov, 

 - ak bude výsledok hlasovania taký, že sa neschváli návrh, môže byť ďalšie stretnutie 

   so všetkými poslancami, aby sme sa nejako zhodli na sumách pre jednotlivých  

   žiadateľov.  

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - je to neobjektívne posúdenie žiadosti, pretože na zasadnutí komisie boli prítomní iba 

   predseda komisie a vedúci odborov,  

 - dvaja poslanci, ktorí sú členmi komisie svoju neúčasť ospravedlnili,  

 - predseda komisie v takomto prípade mal zrušiť zasadnutie a navrhnúť iný termín 

   zasadnutia,  

 - chceme pomôcť, ale takým spôsobom, aby každý poslanec mal právo zasiahnuť 

   do týchto dotácií a nie ako to bolo doteraz.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v konečnom dôsledku o každej výške dotácie rozhodujú poslanci na zasadnutí MsZ, 

 - netreba kritizovať ani mesto, ani predsedu komisie, lebo návrh je pripravený v najlepšej 

   viere a je tu možnosť sa k nemu vyjadriť.  
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 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií 

 - teší má záujem poslanca Vooka, aby dotácie boli spravodlivo rozdelené tak, aby každý 

   bol spokojný, ale výška sumy na rozdelenie dotácií nie je taká, aby sa dalo uspokojiť 

   každého žiadateľa,  

 - informoval v zmysle platného VZN komisiu tvoria 5 členovia a na zasadnutí boli  

   prítomní 3 členovia, takže bola uznášaniaschopná,  

 - netvrdím, že predložený návrh je najlepší, ale môže sa akýmkoľvek spôsobom meniť 

   a odsúhlasiť.  

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - ak sa nemohli zúčastniť dvaja členovia komisie z radu poslancov, termín zasadnutia sa 

   mohol preložiť.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - informoval, že z akých dôvodov sa nemohol zúčastniť zasadnutia komisie,  

 - osobne som bol preveriť žiadosti o poskytnutie dotácie a mám pochybnosti o tom, či 

   žiadosti spĺňajú všetky predpísané náležitosti, lebo niečo iné je napísané v žiadosti  

   ako v predloženej tabuľke.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vôbec nespochybňujem legitimitu komisie,  

 - pripúšťam, že všetko sa robí správne, ale bol by nejaký nový spôsob, kde by každý 

   poslanec zobral na seba mieru zodpovedností.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k bodu č. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 467/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Obedňajšia prestávka: od 13.00 hod. – 14.00 hod. 
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7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník  
 

 za rok 2017 

 Materiál bol predložený v písomnej podobe.  

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - informoval, že p. Bača podáva pravidelne podnety na hluk z kotolne,  

 - je potrebné sa zaoberať týmto problémom a vyriešiť ho.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - aké riešenie navrhuješ?  

  
 PhDr. Ján Vook, MBA, poslanec 

 - riešenie by malo hľadať mesto,  

 - jedným z riešení je postaviť protihlukovú stenu,  

 - keď už niekto pošle 600 e-mailov, tak tento problém by sa mal riešiť.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 468/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov 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  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 
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 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 469/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

9.  Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2017 
 

  Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 470/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

10.  Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru 
 

  Predkladala: Mgr. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 20 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 471/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
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11.  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 tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k bodu č. 11: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 472/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

12.  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 tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil:  

  
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec  

 - prerokovaním posledných dvoch dokumentov máme dôkaz o kvalite právnych služieb, 

   ktoré boli mestu poskytované v uplynulom období, 

 - dúfam, že takáto situácia sa už nebude opakovať.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 473/2018 tvorí prílohu zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

13.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2017 
 

 Materiál bol predložený v písomnej podobe.  

  
 V rozprave nikto nevystúpil. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 474/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

14.    Interpelácie poslancov 
 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - v zmysle rokovacieho poriadku 5 krát interpelujem na primátora mesta:  

 - objednávalo si mesto Svidník vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklochodníky 

   v meste Svidník? (neodpovedané) 

 - objednávalo si mesto Svidník vypracovanie projektovej dokumentácie na odvedenie 

   zrážkových vôd v meste Svidník? (neodpovedané) 

 - s podobným textom bola podaná interpelácia na pána primátora dňa: 22. novembra 2017, 

   21. decembra 2017, 10. januára 2018 a 7. februára 2018 a dňa 24. januára 2018 som  

   podal do podateľne mesta Svidník.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - tak, ako bolo spomínané, častokrát kladieme otázky a čakáme na odpovede,  

 - p. vedúceho finančného odboru som sa pýtal, aký je rozpočet na trénera A mužstva 

   volejbalu a akým spôsobom je platený? (neodpovedané) 

 - vôbec nerozprávame o krízovom pláne v prípade pokút za B6, zberný dvor a byty 

   na Ul. Festivalovej, (odpovedané) 

 - zarazilo ma, že futbalový štadión bude bez tribúny, (odpovedané) 

 - chcem sa opýtal na plnenie rozpočtu za rok 2017 na položke správa obce, ktoré je na  

   99,93 %. (odpovedané) 
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - za sumu 450 tis. Eur je možné realizovať výstavbu futbalového ihriska bez tribúny,  

 - je to dobrá investícia, pretože získame 200 tis. Eur z vonkajších zdrojov,  

 - čo sa týka pokút z úradu pre verejné obstarávanie, aj na podnet niektorých poslancov 

   MsZ tento problém sa ťahá už od samotnej výstavby bytov nižšieho štandardu na 

   Ul. Festivalovej, konečné riešenie nemáme, ak bude pokuta budeme sa musieť s tým 

   vysporiadať,  

 - čo sa týka bytovky B6, stále tvrdím, že tie práce tam boli vykonané, ak boli spochybnené 

   treba to dokázať,  

 - zberný dvor je záležitosť, ktorá sa ťahá od roku 2008-2009 a kedy a s akým výsledkom 

   bude tento proces ukončený nikto nevie povedať, ale tvrdím, že mesto nepochybilo, 

 - čo sa týka položky 13.1 Správa obce, v rozpočte sme nemali schválené finančné 

   prostriedky v takom  objeme ako sme požadovali na  vyplatenie miezd pre zamestnancov  

   mestského úradu, 

 - bola ešte jedná alternatíva, o ktorej sme v tom čase ešte nevedeli,  

 - časť finančných prostriedkov bola zúčtovaná z inej položky ako je 13.1,  

 - bolo to riešenie, ktorým sme nič neporušili.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - čo sa týka položky 13.1 Správa obce, veľmi dobre vieme, ako bolo ťažko vysvetľovať 

   a poslanci boli obviňovaní, že nechcú schváliť peniaze na mzdy pre zamestnancov 

   mestského úradu a teraz zisťujeme, že peniaze boli, aj keď nám bolo tvrdené, že nie sú,  

 - čo sa týka futbalového ihriska, bolo nám deklarované, že ihrisko bude aj s tribúnou 

   a teraz zisťujeme, že situácia je iná,  

 - informoval, kde by sa mohli použiť finančné prostriedky na ihrisko poskytnuté z PSK  

   a úveru, 

 - nebolo mi odpovedané ohľadom výplaty trénera A mužstva volejbalu, mne to 

   vychádza tak, že na volejbal dávame priamych 60 tis. Eur.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka futbalového ihriska, škoda, že je zasadnutí nie je prítomný hlavný kontrolór, 

   alebo prezident klubu, 

 - prvotná informácia bola, že investícia bude vo výške 700 tis. Eur, kde sa počítalo aj 

   s tribúnou.  

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - čo sa týka futbalového ihriska, bližšie informácie budeme mať po dodaní projektovej 
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   dokumentácie, ktorá by mala byť k dispozícií tento piatok.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - spoločne s poslancom Žakom  sme upozorňovali, či je správne a v súlade so zákonom, 

   aby sme priamym zadaním dali zákazku vybraným spoločnostiam na výstavbu bytov 

   nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej,  

 - poznamenávam, že ja som nebol iniciátorom podania návrhu na Úrad pre verejné 

   obstarávanie,  

 - Úrad pre verejné obstarávanie nám vyrúbal pokutu vo výške 60 tis. Eur,  

 - verím, že v odvolacom konaní budeme úspešní a že za toto pochybenie nebudú niesť 

   vinu alebo zodpovednosť všetci občania mesta Svidník.  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - 15. januára 2018 sme prijali rozhodnutie o uložení pokuty z Úradu pre verejné 

   obstarávanie,  

 - v rámci 15 dňovej odvolacej lehoty sme podali rozklad, 

 - teraz čakáme na rozhodnutie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to veľmi zložitý problém a nevieme aký bude výsledok.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - žiadam posunúť nižšie parabolické zrkadlo pri Európskom dome kultúry, (neodpovedané) 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - upozornil na neprehľadné zrkadlo na križovatke ulíc kpt. Pavlíka a Partizánskej.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - informoval o stanovisku Školskej rady pri ZŠ Ul. Komenského ohľadom školských 

   obvodov a rovnomernom prerozdelení detí do škôl,  

 - školská rada navrhuje prijať nové VZN o školských obvodoch,  

 - interpelujem na vedenie mesta, čo urobilo na vyriešenie rovnomerného prerozdelenia 

   detí v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník? (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to tak zložitý problém, že dnes možno očakávame riešenie od školskej komisie,  

 - je potrebné nájsť také riešenie, aby bolo nespochybniteľné.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - na 31. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 27. septembra 2017 som upozorňoval na túto 
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   situáciu,  

 - žiadal som seriózne sa zaoberať týmto problémom, pripraviť nové VZN tak, aby zápis 

   detí pre nasledujúci školský rok bol podľa tohto VZN, 

 - žiaľ, nič sa neudialo,  

 - taktiež školská komisia sa týmto problémom niekoľkokrát zaoberala,  

 - komisia môže dávať len odporúčania, ale konať by malo vedenie mesta.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vedenie mesta sa seriózne s týmto problémom zaoberalo za účasti riaditeľov škôl, 

   poslancov a komunitných pracovníkov,  

 - upozorniť na problém je dobré, ale malo by sa nájsť aj riešenie,  

 - jediným riešením je vzájomná komunikácia s rodičmi a riaditeľmi škôl.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - čo sa týka školských obvodov, riešenie je vo vzájomnej komunikácií s riaditeľmi  

   základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, s riaditeľkou základnej 

   školy, ktorá je v pôsobnosti VÚC, cirkevnej základnej školy, v spolupráci so špeciálnou 

   školou, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a komunitnými 

   pracovníkmi,  

 - treba včas spolupracovať aj s odborníkmi Centra pedagogicko-psychologického 

   poradenstva a určiť včasnú diagnostiku, ale zrejme ten časový priestor sa zameškal,  

 - aby sa to znova neopakovalo, máme štatistiky a vieme dopredu plánovať koľko detí  

   pôjde do 1. ročníka, 

 - treba s tými rodičmi komunikovať a robiť včasnú diagnostiku, aby sme ten problém 

   neriešili pri zápise detí do školy.  

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - prečo nie je zahrnutá rekonštrukcia obchodného domu Vašuta do dnešných materiálov? 

   (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - v prvotnom návrhu rozpočtu na rok 2018 bola navrhnutá aj rekonštrukcia obchodného 

   domu Vašuta, 

 - po prehodnotení všetkých plánovaných investícií, táto akcia bola z návrhu rozpočtu 

   vypustená,  

 - z návrhu rozpočtu boli vypustené aj ďalšie investičné akcie, pretože sa nedá všetko 

   urobiť.  

  



27 

 

15.    Rôzne 
 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - predložil návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku žiada primátora mesta 

   pripraviť podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet 

   a chod mesta v prípade, žeby mesto muselo vrátiť finančné prostriedky za projekty, 

   zaplatiť pokutu alebo vznikne potreba vrátenia alebo navýšenia finančných prostriedkov 

   za: zberný dvor, pokuta za verejné obstarávanie výstavby bytov nižšieho štandardu 

   na Ul. Festivalovej, pokuta za nevykonanie verejného obstarávania na uloženie odpadu, 

   pochybenia pri obstarávaní a kúpe bytového domu B6, krachu – konkurzu skládky 

   komunálneho odpadu v Šemetkovciach a problém uloženia komunálneho odpadu.  

   Termín: najbližšie rokovanie MsZ.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prehlásil, že vedenie mesta nikdy nezaviedlo poslancov MsZ, 

 - čo sa týka bytov na Ul. Festivalovej, MsZ bolo prijaté riešenie, že byty sa budú stavať 

   prípadom hodným osobitného zreteľa a ten zreteľ bol jasne odôvodnený, 

 - bytovka B6 sa neobstarávala spôsobom hodným osobitného zreteľa, takže nie je to  

    identické,  

 - bytovka B6 je nespochybniteľná, všetky vecí boli odkontrolované a boli v poriadku, 

 - zberný dvor, je to záležitosť, ktorá sa ťahá od roku 2008, 

 - čo sa týka skládky, zatiaľ z Úradu verejného obstarávania nemáme žiadne stanovisko.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chcem predložiť návrh uznesenia a prosím o jeho podporu, 

 - týka sa prenájmu pešej zóny a prenájmu areálu amfiteátra na kultúrno-spoločenské 

   akcie,  

 - návrh predkladám kvôli tomu, aby sme zadosťučinili tomu o čo nás žiadajú aj občania  

   mesta, aby sme mali príjem do mestskej pokladne,  

 - navrhujem, aby hľadisková časť amfiteátra bola prenajímaná za 1 Euro a ostatné 

   priestory na komerčné účely, aby zabezpečovalo mesto, aby peniaze z prenájmu 

   išli do pokladne mesta,  

 - návrh predkladám návrhovej komisii.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - máme to chápať tak, že keď si niekto objedná amfiteáter, urobí akciu a prenájom za 

   stánky a kolotoče zoberie mesto?  

 - čo potom bude mať z toho ten organizátor?  
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 - tým pádom sa tomuto organizátorovi neoplatí robiť tieto akcie.  

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - týmto návrhom nadväzujem iba na to, na čo sa poukazovalo, že niekto má z toho 

   zárobkovú činnosť,  

 - p. Vook  mal výhrady voči tomu, že prečo dotujeme Rusínsky festival vo výške 8 tis.  

   Eur a ukrajinský festival nedotujeme,  

 - ZRUS včera na rokovaní požiadalo mesto presne o to, čo som ja navrhol, že ZRUS  

   bude robiť kultúru a podnikateľské aktivity nechávajú na mesto.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ja som mal výhrady voči tomu, že ak dávame jedným, tak dajme aj druhým,  

 - ja som rozprával, že Rusínskemu festivalu sme prispeli sumou 7 tis. Eur a ZRUS 

   nedostal nič.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - už viackrát som povedal, že aj jednému aj druhému festivalu sme vyšli v ústrety, a to 

   bol nepeňažný vklad mesta Svidník,  

 - mesto sa vzdalo príjmu za stánky a kolotoče s tým, že túto možnosť dostali samotní 

   organizátori festivalov,  

 - teraz organizátori Rusínskeho festivalu majú záujem samy prevádzkovať stánky 

   a kolotoče,  

 - ZRUS prišiel s požiadavkou, aby mesto zabezpečilo prevádzkovanie stánkov a kolotočov 

   vo vlastnej réžii tak, ako to bolo v minulosti,  

 - je na zvážení poslaneckého zboru, ku ktorej variante sa prikloníme.  

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - predniesla návrh ZUŠ na nákup učebných pomôcok a hudobných nástrojov pre rok 

   2018 nad sumu 1 tis. Eur, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predniesol návrh na schválenie účelu úveru, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pred hlasovaním vyhlásil prestávku.  

  
 Prestávka: od 15.10 hod. – 15.15 hod.  
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 V rokovacej miestnosti neboli prítomní poslanci: Ján Hirčko, Ing. Vladimír Žak 

 a Martin Ždiňak.  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - vyjadril sa k prenájmu amfiteátra, 

 - povedal, že celú problematiku riešia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

   mesta Svidník, na základe ktorých vznikajú zmluvné vzťahy, 

 - uznesenie k tejto vecí by bolo tým pádom nadbytočné.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrhy uznesení. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia poslanca Mgr. Pavla Olejára.  

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 475/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia k žiadosti o schválenie nákupu nad 1000 EUR pre ZUŠ.   

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 476/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia k schváleniu účelu úveru.    

  
 Z rokovacej miestnosti odišli poslanci: Mgr. Pavel Olejár a PhDr. Ján Vook, MBA. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konštatoval, že v rokovacej miestnosti je prítomných 7 poslancov, 

 - rokovanie nebolo uznášaniaschopné, preto bolo prerušené a bola vyhlásená prestávka. 

  
 Prestávka: od 15.20 hod. – 15.30 hod. 

  
 Do rokovacej miestnosti prišli poslanci: Mgr. Pavel Olejár, PhDr. Ján Vook, MBA 

 a Ing. Vladimír Žak.  
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 Mgr. Nadežda Fedorková, predsedníčka návrhovej komisie 

 - predniesla návrh uznesenia k schváleniu účelu úveru.    

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

 Prítomní: 10 za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 477/2018 tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

16.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 15.35 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 

   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

  

PhDr. Ján Vook, MBA, v.r.  Ing. Vladimír Žak, v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 

 

 

 


