
Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 30. júna 2014   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Kamil Be�ko      
2. PaedDr. Štefan �arný      
3. Cyril Dudáš        
4. JUDr. Ján Grega       
5. Mgr. Ján Ha�ko       
6. Mgr. Marcela Ivan�ová      
7. Mgr. Vladimír Kali�ák 
8. MUDr. František Kru�      
9. Mgr. Adrián Labun       
10. PaedDr. Jozef Poperník      
11. MUDr. Viliam Revický      
12. Andrej Ty�        
13. Ing. Vladimír Žak 
 
   
Ospravedlnení: 
 
1. Eva Homzová 
2. Ing. Miroslav Mikita 
3. Vladislav Sluk 
4. Viktor Varchola 
     
 
Program: 

 
1. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 

5. Informatívna správa o obnove Domu kultúry vo Svidníku 

6. Návrh 3. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 

7. Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm.gen. 

 Ludvíka Svobodu, n.o. 

8. Návrh na obstaranie Zmeny �. 5 územného plánu mesta Svidník 

9. Informatívna správa o riešení obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník 

10. Návrh na ur�enie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník na volebné obdobie 

 2014 - 2018 

11. Návrh na ur�enie volebných obvodov a po�tu poslancov MsZ vo Svidníku na  

 volebné obdobie 2014 - 2018 

12. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník (Slovensko) 

 a mestom Krivá Palanka (Macedónsko) 

13. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách  

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

14. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014 

15. Návrh plánu práce mestského zastupite�stva vo Svidníku na 2. polrok 2014 

16. Interpelácie poslancov 

17. Rôzne 

18. Záver 
  

 
1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 13 poslancov,   

 - poslanci Eva Homzová, Ing. Miron Mikita, Vladislav Sluk a Viktor Varchola 

   ospravedlnili svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 
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  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov:  

    Mgr. Vladimíra Kali�áka, Mgr. Jana Ha�ka a Mgr. Kamila Be�ka. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov  

    Andreja Ty�a a Ing. Vladimíra Žaka. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Ruženu Sip�akovú. 

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

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

  Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 473/2014 tvorí prílohu zápisnice 

   
 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 474/2014 tvorí prílohu  zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 
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 -  mestská rada d�a 10. júna 2014 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

    a tieto odporú�a mestskému zastupite�stvu prerokova� a schváli�. 

  
 V rozprave vystúpili: 

 Ing. Vladimír Žák, poslanec 

 - jedným z bodov programu na MsR bol predaj pozemkov pod autoumyvár�ou, 

 - pre�o tento bod nie je v materiáloch na dnešnom rokovaní MsZ? 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - na MsR boli prerokované ešte �alšie štyri body a to :  

 1. žiados� o odpredaj pozemku a skladu na Duklastave, ktorý teraz využívajú TS, 

 2. �o sa týka predaja pozemkov pod autoumyvár�ou, nebol pripravený kompletný 

    materiál, preto tento bod bude zaradený do najbližšieho MsZ, 

 3. bola prerokovaná správa Mgr. �abi�áka, logopedická ambulancia, tento bod MsR 

    neodporu�ila prerokova� v MsZ 

 4. v bode Rôzne - stanovená cene zo strany VVS, a.s. za vecné bremeno kanaliza�ných 

    sieti v správe VVS, a.s. 

 - mestská rada odporú�a trva� na výške vecného bremena, ktorú stanovil znalec. 

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

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 475/2014 tvorí prílohu  zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ja si myslím, že máme tu hostí, p. Leša, p. Holuba, p. Bednára, pokia� by sme 

   mohli a súhlasili zameni� tieto body rokovania. 

 
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - p. Holub, p. Bednár sú k majetkovým prevodom, myslím si, že nie je dôvod  

   na zámenu prerokovávaných bodov. 

  

4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj �asti priestorov bývalej 
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 uho�nej kotolne K6 na parcele KN C 1180/470 zapísaných na liste vlastníctva �. 1, 

 katastrálne územie Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky 

 
 Hlasovanie �. 4 - návrh uznesenia k vyhlásenej obchodnej verejnej sú�aži na odpredaj 

 �asti priestorov bývalej uho�nej kotolne K6 na parcele KN C 1180/470 zapísaných 

 na liste vlastníctva �. 1, katastrálne územie Svidník 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 476/2014 tvorí prílohu zápisnice 

 
 K zámeru na zámenu nehnute�ného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou 

 �os-Božíkovou bez vzájomného finan�ného vyrovnania v rozprave sa vyjadrili: 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - opätovne sa vraciam k záležitostiam, ktoré sa týkajú neuhradených záväzkov Jozefa 

   �os-Božíka vo�i mestu vo výške 4 300 Eur  za hotel Rubín,  ktoré mesto odpísalo, 

 - dávam návrh, aby sa cena pozemku navyšila o cenu 4 300 € 

 - pri tejto príležitosti by som sa chcel ospravedlni� Márii �os-Božíkovej, ktorú som 

   neprávom napadol, že poh�adávka vo výške 4 300 Eur bola aj jej poh�adávka, ale pri 

   osobnom rozhovore došlo k tomu, že ona svoju poh�adávku v zmysle rozdelenia 

   majetku pri rozvode uhradila a túto �iastku neuhradil Jozef �os-Božík, ktorý teraz 

   žiada zámenu pozemkov. 

 
 Hlasovanie �. 5 - pozme�ujúci návrh poslanca Dudáša – cenu pozemku navýši� 

 o sumu 4 300 Eur. 

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

 Návrh nebol schválený 

 
 Reagoval : Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - �akujem poslancovi Dudášovi za ospravedlnenie Márii �os-Božíkovej, pretože bola  

   vytka aj na mesto, ale Mária �os-Božíková je možno jedna z naj�estnejších  

   podnikateliek v meste, ktorá si svoje záväzky vo�i mestu vždy v�as vyrovnala 

 v meste, ktoré si svoje záväzky vo�i mestu vždy v�as vyrovná 
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - finan�ná komisia prerokovala návrh na zámenu pozemkov a neodporu�ila MsZ tento  

   návrh schváli�. 

 v meste, ktoré si svoje záväzky vo�i mestu vždy v�as vyrovná 
 Hlasovanie �. 6- uznesenie k zámeru na zámenu nehnute�ného majetku medzi mestom  
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 Svidník a Ivetou �os Božíkovou bez vzájomného finan�ného vyrovnania: 

 Prítomní: 13, za: 7, proti:5, zdržali sa: 0, nehlasoval: 1 

 Návrh nebol schválený trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

  
 K dlhodobému prenájmu pozemku parcela �. KNC 928/1 pre Miroslava Blanára, 

 Nižný Orlík 97 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 - k dlhodobému prenájmu pozemku parcela �. KNC 928/1 pre 

 pre Miroslava Blanára, Nižný Orlík 97: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 477/2014 tvorí prílohu  zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KNC  

 �. 1757/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m² neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 - k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku  

 parcela KNC �. 1757/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m² 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 478/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KN C  

 �. 1757/253 -zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 10 597 m², pozemku parcela  

 KN C �. 1757/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 230 m² a na odpredaj 

 dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, 

 II. etapa“ za ú�elom výstavby �asti druhej etapy IBV nad SPP na pozemkoch KN C 

 �. 1757/253, KN C �. 1757/164 a KN C �. 1757/252  v rozprave sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - navrhujem, aby mesto predalo parcely jednotlivo, nie ako celok. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - zaujímalo by ma, aký je dopyt po pozemkoch v meste? 

 - bol som sa pozrie� v tejto lokalite a niektoré pozemky, ktoré mesto predalo, sú 

   prázdne, nebuduje sa tam, 

 - poprosil by som, aby odbor výstavby a odbor sociálny urobili analýzu, �i ob�ania 

   majú záujem o byty alebo rodinné domy. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - zdá sa, že nie celkom chápeme ekonomické súvislosti. Ak budeme predáva� 

   jednotlivcom, mesto bude ma� ešte vä�šie problémy, mesto nemá na IS. 

 - II. etapa výstavby RD bola ešte dávno schválená, teraz len nap��ame to, �o už sa 

   roky plánovalo, 

 - mesto získa prostriedky a investor postaví �u�om alternatívne bývanie  

   v nájomných bytoch. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ob�ania v meste majú záujem o výstavbu rodinných domov, vyplýva to aj z  

   prieskumu, ktorý som si dal urobi�, 

 - nevidím dôvod, aby odbor výstavby robil nejakú analýzu, je to najlepšia 

   alternatíva, aká tu môže by�, kde príde súkromný investor, urobí IS a v krátkom �ase 

   môžu vyrás� pekné rodinné domy pre ob�anov nášho mesta, 

 - obchodná verejná sú�až nie je ur�ená len jednému záujemcovi, ale môžu sa  

   prihlási� viacerí a za lepšiu cenu, 

 - dotácie na IS nedostaneme, lebo ešte nie sú vyrovnané dotácie z minulosti za IS,  

   ktoré sme robili pri I. etape výstavby RD, 

 - z môjho poh�adu je to najlepšie riešenie a rád by som Vás požiadal o podporu  

   tohto návrhu. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pán primátor, teraz si povedal, že máš informáciu, že je tam eminentný záujem, lenže 

   my, ako poslanci, sme túto informáciu nemali,  

 - ja nie som proti, som rád, že sa bude stava�, len som potreboval tu informáciu, že je 

   eminentný záujem, tak po�me do toho. 

  
 Hlasovanie �. 9 - k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela 

 KN C �. 1757/253 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 10 597 m², pozemku  

 parcela KN C �. 1757 �. 1757/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 230 m² 

 a na odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV 

 nad SPP na pozemkoch KN C �. 1757 /253, KN C �. 1757/164 a KN C �. 1757/252  

  
 Prítomní: 13, za: 12, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 479/2014 tvorí prílohu zápisnice 
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 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KN C  

 �. 202/626 - ostatné plochy o výmere 621 m² v rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Ján Holub, podnikate� 
 - predstavil firmu, ktorá na trhu pôsobí 23 rokov, 

 - je to už rok, ke� Svidník nemá STK, 

 - vo verejnosti prepukli negatívne informácie súvisiace s tým, že naša firma bola 

   prí�inou toho, že vo Svidníku nie je STK, 

 - budovu STK vo Svidníku má v prenájme Ing. Jaroslav Holub, pokia� mu bude 

   vydané oprávnenie je schopný do 1 mesiaca  sprevádzkova� STK vo Svidníku, 

 - toto je služba verejnosti a dnes máte rozhodnú� o tom, �i je vo verejnom záujme 

   vykonáva� v okrese STK. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval Ing. Holubovi za vystúpenie a ocenil ve�mi dobrú dlhoro�nú spoluprácu, 

   �i už pri organizovaní rôznych podujatí, trhov a pod., 

 - ke� bola STK vo Svidníku zrušená ihne� sme vstúpili do rokovania s p. Holubom 

   a ja verím, že v krátkej dobe STK vo Svidníku bude. 

  
 Imrich Bednár 
 - vzniká otázka, o akú stavbu ide, ke� budova je postavená, �i ide o  

   rozšírenie terajšej budovy, 

 - ke� sa pozrieme na snímok, zis�ujeme skuto�nos�, že vjazd vozidiel na STK by mal 

   by� z Ul. Sov. hrdinov a výjazd by mal by� medzi jestvujúcimi garážami na  

   ul. Dukliansku, 

 - takéto riešenie je medzi garážami nemožné, pretože plocha medzi garážami je  

   vnútorná spevnená plocha, 

 - vlastník pozemku musí požiada� mesto o vydanie územného rozhodnutia na  

   rozšírenie STK, vlastníci garáži budú ú�astníkmi konania a budú zásadne proti, 

 - je STK vo Svidníku takým enormným záujmom mesta, ke� najbližšia STK je  

   v Bardejove? 

 - apelujem na Vás páni poslanci, aby ste zvážili svoje rozhodnutie a zaujali také 

   stanovisko, aby ob�ania mohli cíti�, že nesklamete ich dôveru. 

  
  



 9

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval p. Bednárovi za vystúpenie, 

 - mesto má eminentný záujem, aby sa rokovalo, aby sa prijímali dobré uznesenia,  

   mesto nezahmlievalo, mesto nezatajovalo, a to, že ste tu dnes, sved�í o tom, že  

   komunikujeme, �i sa prikloni� k jednej, �i druhej variante, 

 - myslím si, že by bolo neseriózne, ak by sme nedali priestor vystúpi� p. Holubovi 

   a tiež by bolo neseriózne, ak by sme nedali priestor vystúpi� Vám, ob�anom. 

  
 p. Pustá, ob�ianka mesta 

 - pred dvomi rokmi som to riešila s p. Holubom, pretože odkedy je STK, zamaká mi 

   garáž, �i mesto by neponúklo tie pozemky na výstavbu garáži. 

  
 Ing. Ján Holub, podnikate� 
 - došlo k prerazeniu izolácie, nesúviselo to s STK, 

 - �o sa týka kanalizácie, je tam vodovodný rad a ten je odstavený tým, že došlo 

   k odpojeniu. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ide nám o to, aby sa služby v meste rozvíjali, myslíte to dobre p. Holub, len tá  

   lokalita je nevhodná. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - stotož�ujem sa s p. Bednárom, komunikoval som s viacerými vlastníkmi garáži, 

 - mrzí má, že tento materiál sme nedostali na komisiu výstavby. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

  - som rád, že sa otvorí STK aj pre nákladné vozidlá, ale pre nákladné vozidlá  

    postavi� STK na inom pozemku. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - ak sp��a predložený návrh normy z technického a dopravného h�adiska, chcem 

   STK v meste. 

  
 Imrich Bednár 
 - ke� sa budovala STK, garáže už tam stali a bývalý vlastník mal budovu odizolova�, 

 - všetci vieme, ako sa správajú vodi�i nákladných vozidiel 
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 PaedDr. Štefan �arný 
 - stále sme bombardovaní, že v meste sa ni� nestavia, 

 - poslanci nebudú h�ada� lokalitu, kde má Holub postavi� STK. 

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - pán Bednár dal argumenty, že je tam problém, 

 - navrhujem stiahnu� tento bod z rokovania, da� do poriadku technické veci 

   a vráti� sa k tomu na budúce MsZ. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto a podnikatelia majú spolupracova� a plne sa stotož�ujem so slovami  

   p. Holuba, že je to o tolerancii, 

 - možno návrh poslankyne Ivan�ovej je dobrý v tom, že bude priestor, aby sa tie 

   hrany obrúsili. 

 Návrh bol stiahnutý z rokovnaia, k predloženému návrhu nebolo prijaté uznesenie. 

  

5. Informatívna správa o obnove Domu kultúry vo Svidníku 

 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky 

   Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 5:  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 480/2014 tvorí prílohu  zápisnice. 
  

    6. Návrh 3. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 
   Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
   V rozprave vystúpili: 

 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - predložil kladné stanovisko k návrhu na prijatie terminovaného úveru do výšky 
150 000,00 Eur a krátkodobého terminovaného úveru do výšky 720 000,00 Eur 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - informoval o stave oh�adom za�aženia mesta úvermi a aký je stav splácania úverov. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - preh�ad o úveroch, o ktorých nás informoval primátor dávam do pozornosti médiám,  
   bolo by dobré, aby to bolo uverejnené, lebo medzi �u�mi sa šíri informácia, že mesto 
   sa zase ide za�ažova� úvermi. 

  
 Ing. Vladimír Žák, poslanec 

 - zistilo sa, že nedokážeme naplni� kapitálové príjmy, stav ku koncu mesiaca apríl 

   je, že sme získali len 15 tis. Eur,  

 - to, že sa kapitálové príjmy nedarí nap��a�, núti mesto bra� úvery, ak chce realizova� 

   svoje investi�né zámery, 

 - chcem sa opýta�, �i plánované príjmy budú do konca roka naplnené a kvôli �omu 

   došlo k zníženiu kapitálových príjmov o 250 tisíc Eur? 

   Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - nepo�ítame s odpredajom obchodných priestorov TREND, 
 - v kapitálových príjmoch po�ítame s príjmami zo ŠR na odkúpenie bytových domov 
   a za odpredaj pozemkov. 

   Andrej Ty�, poslanec  
 - bude sa prevádza� rekonštrukcia cesty na Ul. Duklianskej a pri tejto príležitosti 
   by som poprosil zrealizova� výstavbu chodníka pred rodinnými domami Poperník, 
   Soro�inová, Mašša a Gula. 
   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - primátor dal slovo a primátor by mal slovo dodrža� 
   Hlasovanie �. 11 - návrh uznesenia k bodu �. 6- prijatie termínovaného úveru: 
 Prítomní: 13, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 481/2014, tvorí prílohu zápisnice 
  

 Hlasovanie �. 12 - návrh uznesenia k bodu �. 6- prijatie krátkodobého termínovaného  

 úveru: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 482/2014, tvorí prílohu zápisnice 

   Hlasovanie �. 13 - návrh uznesenia k bodu �. 6 – 3. zmena rozpo�tu: 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 483/2014 tvorí prílohu zápisnice 
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    7. Informatívna správa o poskytovaní  zdravotníckych služieb v Nemocnici 
 arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o. 

  
 Predkladal: MUDr. Eugen Lešo, riadite� nemocnice 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

   V rozprave vystúpili: 
   Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - ke�že budeme o chví�u rokova� o Kauflande, chcem sa opýta�, �i vedenie nemocnice 
   použije finan�né prostriedky za odpredaj pozemku pre svidnícku nemocnicu. 

   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - aká je štruktúra oddelení dnes a s akou sa po�íta v najbližšej dobe? 

   Andrej Ty�, poslanec 
 - ko�ko je atestovaných lekárov v nemocnici? 
 - pre�o dobrí lekári zo Svidníka odchádzajú? 
 - pozemok pre Kaufland je taký akútny, aby ste ho predali? 
 - nemocnica by mohla rozšíri� svoje oddelenia o infek�né, kr�né. 

   Reagoval: MUDr. Eugen Lešo, riadite� nemocnice 
 - všetky predaje sa schva�ujú na PSK a vý�ažok z predaja sa investuje do nemocníc, 
 - �o sa týka štruktúry oddelení, našou snahou bude zachova� tu štruktúru aká je teraz, 
 - našou prvoradou úlohou je stabilizova� personál, 
 - máme okolo 50 lekárov, viac ako 1/3 je atestovaných, 
 - lekári odchádzajú preto, že je tu obrovské konkuren�né prostredie, �udia sú 
   prepracovaní, robia nad�asy a v�aka hrdinstvu týchto �udí tá nemocnica tu je. 

   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - oce�ujem investície do NsP Svidník, ale NsP to nie je len dobré vybavenie, 
 - zdá sa mi, že nemocnica stráca kredit, pacienti odchádzajú do iných zdravotníckych 
   zariadení, 
 - ako chcete investova� do �udí, aby sa ta stabilizácia kádrov vykonala. 

   Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
 - zamestnanci nemocnice majú znížené úväzky na 80 %, �i plánujete v nejakom  
   horizonte vráti� sa na 100 %? 

   Cyril Dudáš, poslanec 
 - môžme po�akova� riadite�ovi nemocnice, že sa s nami podelil o plány a skuto�nosti 
   a myslím si, že tak ako pozdvihol vranovskú nemocnicu, tak pozdvihne aj svidnícku. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 
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 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 484/2014, tvorí prílohu zápisnice 
  
    8. Návrh na obstaranie Zmeny �. 5 územného plánu mesta Svidník 

   Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR 
 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

   Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 
 - chcem doplni� veci, ktoré sa realizovali pred MsZ, 
 - poslanci schválili zníženie ceny o 30 %, bola vyhlásená verejná obchodná sú�až, 
   no na zníženú cenu sa ani jeden z developerov neprihlásil, 
 - uskuto�nili sa rokovania s obidvoma developermi a rokovali sme aj v centrále 
   Kauflandu v Bratislave a stanovisko Kauflandu je jednozna�ne pozemok pri nemocnici, 
 - prebehla diskusia medzi ob�anmi, gro ob�anov  Kaufland vo Svidníku chce, 
   s negatívnymi reakciami som sa stretol len minimálne. 

   Prestávka od 12,00 hod. - 12,10 hod. 
   V rozprave vystúpili: 
   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - pri NsP je vhodné, ak sa tam nachádza zelená plocha, ak tam bude stavenisko, 
   zhorší sa životné prostredie, 
 - neviem kto je za tým, že sa presadzuje myšlienka stava� Kaufland pri NsP, 
 - ak investorovi nevyhovuje pozemok na SAD, nech to zostane tak a možno  
   v budúcnosti sa to vyrieši. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - nesúhlasím so zmenou ÚP, lebo taký re�azec k nemocnici nepatrí, ke� nechcú  
   pozemok na SAD nech odídu, 
 - rokujme s inými, napr. s Baumaxom, 
 - ja si myslím, že na 12 tisíc obyvate�ov máme supermarketov dos�, kto je za tým? 

   MUDr. František Kru�, poslanec 
 - musíme sa rozhodnú�, ako to spravíme a �as ukáže, ako to bude v budúcnosti. 

   MUDr. Viliam Revický, poslanec 
 - na jednej strane ob�ania chcú a ja zastupujem ob�anov a ako lekár sa na to pozerám 
   z h�adiska zdravia, 
 - �ím bližšie sa k nemocnici bude stava�, ten pacient sa už nebude cíti� tak dobre, 
 - teraz je tam príroda, dávajú si záleža� na ekológii, ale chápem aj ob�anov. 
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 Ing. Vladimír Žák, poslanec 
 - budem proti zmene územného plánu, aj napriek tomu, že gro ob�anov si Kaufland želá, 
 - nie som proti tomu, aby tu prišlo nové obchodné centrum, ale nie za každú cenu, 
 - dám nejaký ekonomický poh�ad, aj v predchádzajúcom bode, ke� sme schva�ovali 
   zmenu rozpo�tu, som sa pýtal vedúceho OFaSM ako mesto stojí s kapitálovými  
   príjmami,lebo už dnes sme schva�ovali zníženie kapitálových príjmov o 250 tisíc Eur,  
   lebo sa nepodarilo preda� majetky mesta a aj �alšie kapitálové príjmy nie sú ešte isté do  
   rozpo�tu, 
 - mesto bude �erpa� úvery hlavne preto, že sa nedarí naplni� kapitálové príjmy, 
 - vlastníkom pozemku nie je mesto, ale súkromná spolo�nos�, ktorá vlastní nemocnicu 
 - ak dnes schválime zmenu ÚP, príjem nebude ma� mesto, ale súkromná spolo�nos�. 

   Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 
 - myslím si, že s peniazmi to nesúvisí, prijal by som možno alternatívu životné prostredie, 
 - �o sa týka životného prostredia, mesto je nádherné, celé zelené, 
 - vidím za tým nie�o iné, ochrana osobných záujmov, 
 - ak schválime zámer, môžme �alej rokova�. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - mrzí ma, že nechcú stava� na SAD, ale je to investícia, ktorá bude v meste, 

 - nie je to až tak blízko k NsP, pavilóny sú �alej, 

 - mali by sme to schváli�, ale aj tak rozhodne PSK. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - zele� si chrá�me, ticho a príroda lie�i, 

 - Kaufland bude 3x vä�ší ako Billa, 

 - �o sa týka výhod mesta, 20 pracovných miest, Kaufland k nemocnici nepatrí. 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetci si chránime prírodu, ke� si otvoríte okno v nemocnici po�ujete všetky autá, 

   ktoré idú po obchvate a po Ul. Sov. hrdinov, 

 - nie je to o peniazoch, je tu reálny investor, ktorý chce postavi� Kaufland, 

 - žiadne rozhodnutie nie je 100 %-tné a chcem Vás poprosi� o podporu návrhu. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k bodu �. 8:  

 Prítomní: 13, za: 8, proti: 3, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 485/2014 tvorí prílohu zápisnice 
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9. Informatívna správa o riešení obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník 

  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 V rozprave vystúpili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pod�a podmienok sú�aže iba jedno svietidlo tomu vyhovuje, 

 - aké presné kritéria budú, ktoré rozhodnú o ví�azovi. 

  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR 

 - �i to bude jedna firma alebo viac, ja posúdi� neviem, neviem ko�ko bude ponúk, 

 - kritériom je najnižšia cena a celá stavba bude financovaná z úspor. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - mali sme viacero firiem na rokovaní, rokovala o tom aj MsR, 

 - vedenie mesta bolo poverené vypísa� verejno-obchodnú sú�až. 

  
 Hlasovanie �. 16 - návrh uznesenia k bodu �. 9 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne,  uznesenie �. 486/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
 10.  Návrh na ur�enie rozsahu funkcie primátora  mesta Svidník na volebné 

 obdobie 2014-2018 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 10 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 487/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
11. Návrh na ur�enie volebných obvodov a po�tu poslancov MsZ vo Svidníku 
 na volebné obdobie 2014 - 2018 

  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - doba priniesla dôvod na to, aby sa tie obvody zmenili a dali do poriadku, 

 - v žiadnom prípade nechceme siaha� na kompetencie poslancov, 

 - môj návrh je taký, aby tu bola všeobecná zhoda, ja nechcem z toho robi� žiadnu 

   politiku, ak nebude všeobecná zhoda poslancov, tento materiál z rokovania stiahnem 

   a vytvorí sa možno priestor na za�iatku volebného obdobia, 

 - vyhlasujem teraz obed�ajšiu prestávku, aby sa zistilo, �i bude ochota zo strany 

   poslancov a rokova� za�neme o 14.00 hod. . 

  
 Obed�ajšia prestávka od 12.50 hod. - 14.00 hod. 

 V rozprave vystúpili: 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - je to ve�mi ústretový krok z Tvojej strany pán primátor, ale zhoda nikdy nebude, 

 - �alšie MsZ bude pred vo�bami a preto, ke� chceme urobi� zmenu, prosím, aby sme 

   hlasovali dnes. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - nesúhlasím s tým, aby sa materiál stiahol z rokovania, 100%-tná zhoda nikdy nebude. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 11 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 488/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
12. Návrh dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník (Slovensko) 

 a mestom Krivá Palanka (Macedónsko) 

 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 12 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 489/2014 tvorí prílohu zápisnice 
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  13. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách 
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, ná�elník MsP 

 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - komisia MsZ na ochranu verejného poriadku predloženú správu zobrala na vedomie. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - predložená správa bola prerokovaná aj v školskej komisii, 

 - chcem požiada� MsP, aby sa intenzívnejšie venovali kontrole pri ZŠ 8. mája a hlavne 

   po�as školských prázdnin. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - MsP by mala ma� vytypované dní, kedy by mohlo dochádza� k porušovaniu 

   verejného poriadku v meste, najviac v sobotu ráno a v nede�u ráno, ke� mládež 

   odchádza z podnikov domov, 

 - v piatok na konci školského roka bol zvýšený pohyb �udí na pešej zóne, boli tam 

   porozbíjané f�aše, preto MsP by sa mala prejs� peši a monitorova� situáciu v meste. 

  
 Reagoval: Ing. Jaroslav Antoník, ná�elník MsP vo Svidníku 

 - minimálne 3 - 4 krát do týžd�a sa robí kontrola pri ZŠ 8. mája a ZŠ Komenského, 

 - mládež od ZŠ 8. mája sa presunula na iné miesto, už sa tam nezdržiavajú, 

 - pri ZŠ Komenského je viac mládeže, pretože je tam vo�ný prístup na WIFI. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 13 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 490/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
14. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky 
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 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 14 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 491/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  

15. Návrh plánu práce mestského zastupite�stva vo Svidníku na 2. polrok 2014 

 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky 

   Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 15 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 492/2014 tvorí prílohu zápisnice 

  
  16. Interpelácie poslancov 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - aké vyhliadky má mesto s rozšírením optického internetu? (odpovedané) 

 - pán Ko�an vyvíjal aktivity v meste, mal stavebné konanie s mestom a uviazlo to 

   na m	tvom bode, 

 - úhrada za vecné bremeno je ve�mi vysoká. 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - p. Ko�anovi sme vyšli tak v ústrety, aby si z Kruž�ovej pritiahol kábel až k svojej 

   prevádzke, 

 - p. Ko�an chce budova� novú  káblovú sie�, ktorú v meste máme a ktorá ve�mi 

   dobré funguje, gro siete je vo vlastníctve mesta, 

 - dostali sme sa do sporu, �i je to verejný záujem, ak by v meste nebola žiadna sie�, 

   bol by to verejný záujem, 

 - mesto nikdy nepovedalo p. Ko�anovi nie, ak splní všetky podmienky, nie je problém, 

   aby mu mesto vydalo stavebné povolenie. 

  
 JUDr. Gariel Kali�ák, riadite� Službytu, s.r.o. Svidník 

 - sie�, ktorú vlastní mesto, poskytuje plnohodnotnú službu, �o sa týka internetu, aj 

   káblovej televízie, je udržiavaná, pravidelne modernizovaná a využíva ju množstvo 

   Svidní�anov. 
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 Andrej Ty�, poslanec 

 - ob�ania sídliska Belejovce žiadajú výstavbu chodníka od kruhového objazdu po  

    Ul. Hrabovú, (odpovedané), 

 - na Ul. 8. mája nefunguje rozhlas od Pravoslávnej cerkvi k plavárni a pred blokom D 

   (odpovedané), 

 - nájomníci bytov na Ul. Nábrežnej sa pýtajú, �o bude s ich bývaním �alej, pretože 

    neprispôsobiví ob�ania sa im vyhrážajú (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - realizácia prvých dvoch interpelácií záleží od finan�ných prostriedkov, 

 - �o sa týka nájomníkov na Ul. Nábrežnej, prijali sme VZN mesta o pride�ovaní bytov, 

    kde sú prísne stanovené podmienky, kto môže dosta� nájomný byt a jednou z  

    podmienok príjem v ur�itej výške, 

 - ak žiadate� o byt taký príjem nemá, musí zaplati� nájom pol roka dopredu, 

 - je predpoklad, že do týchto bytov sa dostanú �udia, ktorí na to budú ma�, 

 - VZN platí pre všetky nájomné byty v meste. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - už dávnejšie som žiadal opravi� st�py mestského rozhlasu, je potrebné pristúpi� k  

    jednoduchej údržbe, ide o st�py v okrajových �astiach mesta (odpovedané), 

 - oce�ujem to, že aj ke� sa rekonštruuje dom kultúry, filmy sa premietajú na amfiteátri, 

 - chcem sa opýta�, kto vyberá filmy do ponuky, pretože zdá sa, že je príliš jednostranná,  

    bolo by dobré, ak by bola pre všetky vekové kategórie (odpovedané). 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ke� zapneme infokanál, kde vysiela MsZ, máme tam všetko možné, len nie MsZ, 

 - možno by bolo dobré ur�i� �as napr. od 16.00 - 22.00 hod. bude vysielané MsZ, 

 - na Facebooku je informácia o porušení stavebného zákona p. Gajdošom, chcem sa  

   opýta� vedúceho OVDŽPaRR, kde je pravda, aby som mohol ob�anov informova�? 

   (odpovedané). 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

 - �o sa týka st�pov mestského rozhlasu nechali sme si spracova� podrobný preh�ad a  

    zistili sme, že st�py potrebujú celkovú rekonštrukciu, natretie všetkých st�pov by stálo 

    okolo 5 000, 00 Eur, 
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 - sú firmy, ktoré by nám mestský rozhlas osadili na st�py existujúceho verejného 

    osvetlenia, takže teraz zis�ujeme, za akých podmienok, 

 - �o sa týka výberu filmov máme so spolo�nos�ou uzatvorenú zmluvu, ko�ko filmov 

    slovenskej a ko�ko zahrani�nej produkcie máme premieta�, 

 - filmy vyberá pán Mihalík s kolegy�ou pod�a toho, aké nám prichádzajú ponukové listy, 

 - �o sa týka vysielania MsZ, to sa nevysiela na Infokanáli, ale je na to vytvorený 

    samostatný kanál, 

 - ke� máme spracované nejaké príspevky, tak na 3-4 dní tam dáme príspevky a potom 

    je znovu vysielané MsZ. 

 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - pred blokom F-40 a G-80 pri modrom moste je detské ihrisko, ktoré je v dezolátnom 

    stave, �i by nebolo možné ho opravi�? (neodpovedané), 

 - �o je s výstavbou Pamätní�ka na Ul. Sov. hrdinov? (odpovedané), 

 - �o je s rómskou problematikou, ktorú sme mali dostava� na MsZ? (odpovedané) 

 - chcem sa po�akova� za pekne vykosený násyp, je tam jeden problém, že pod mostom 

    sa zdržiava jeden ob�an, �i by sa s tým nie�o nedalo urobi�, (odpovedané). 

  
 Reagovali: 

  
 �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR 

 - �o sa týka porušenia stavebného zákona p. Gajdošom, zistili sme to minulý týžde� a  

   hne� sme požiadali všetkých zainteresovaných o vyjadrenie a po obdržaní ich  

   vyjadrenia budeme postupova� v zmysle stavebného zákona, 

 - �o sa týka výstavby Pamätní�ka oslovili sme piatich, ozval sa jeden, ale dal vyššiu 

   cenu, aká bola rozpo�tovaná,  preto sú�až budeme opakova�. 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - �o sa týka násypu ten pokosili TS, násyp nepatrí mestu, kosíme ho na vlastné náklady 

 - �o sa týka rómskej problematiky, bolo zrušené uznesenie. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - �akujem za opravu chodníka pred OD Vašuta, je ešte potrebné opravi� betón na 

   chodníku, (neodpovedané). 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová 
 - je zlý stav futbalového ihriska za ZŠ . Komenského, je tam rozkopaný pas  

   (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŠPaRR 

 - dodávate�a sme upozornili a znovu sme ho vyzvali, aby terén dokon�il a upravil 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - každoro�ne sa organizuje tuning, smerom na letisko je  narezaná kopa dreva, je  

   potrebné to da� do poriadku (odpovedané), 

 - kedy sa zakúpi klimatizácia na matriku? (odpovedané), 

 - na moju osobu bola vznesená kritika v týždenníku Dukla, ja som sa už vyjadril, že pre 

   tento týždenník nedám žiadnu informáciu, pretože je neobjektívny a ke� sa so mnou 

   chcete rozpráva�, dohodnite si stretnutie a preukážte sa preukazom. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - �o sa týka narezaného dreva, nie je tu Ing. Mikita, takže si to musíte vysporiada�  

   medzi sebou, 

 - �o sa týka klimatizácie na matriku, dal som pokyn na jej zakúpenie. 

  
17. Rôzne 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice  

  
 PaedDr. Štefan �arny, poslanec 

 - v MsZ vznikla polemika, �i da� golfové ihrisko do prenájmu a odporú�am Vám  

    všetkým,  ktorí ste boli proti, aby ste sa tam išli pozrie�, aký je tam krásny areál, 

 - chcem sa po�akova� p. Brud�ákovi, že zve�a�uje mesto. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 17: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0 
 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 493/2014 tvorí prílohu zápisnice 
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18. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v závere po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 15.30 hod. ukon�il. 

  
  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

 
záznam. 
 
Zapisovate�ka: Ružena Sip�aková 
  

 
 
 

 Ing. Ján Holod�ák  Mgr. Vladimír Šandala 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

Andrej Ty�  Ing. Vladimír Žak 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 


