
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 28. novembra 2013 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Návrh riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Svidník 

3. Záver 

  

1. Otvorenie 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sa zú�ast�ujú všetci �lenovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  -  �lenovia mestskej rady schválili predložený návrh program rokovania. 

   
 b) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 323/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2. Návrh riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Svidník 
  

 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

 
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - myslím si, že technické služby nemajú také technické možnosti, aby mohli ur�i� 

   výšku svietidla a rozptyl svietivosti ako firmy, ktoré majú na to po�íta�ovú techniku. 

 
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - malo by nám by� jasné, �o vlastne chceme, 

 - ak chceme vypísa� verejnú obchodnú sú�až, musíme si ur�i� konkrétne podmienky, 

 - jednou z podmienok by mala by� aj uprednostnenie firmy, ktorá ponúkne prácu  

   našim ob�anom. 

 
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - je potrebné, aby výmena bola urobená kvalitne a profesionálne, 

 - technickými službami boli vymenené žiarovky na Ul. záhradnej, preto odporú�am  

   osobne si urobi� na tejto ulici obhliadku a zisti�, aká je skuto�ne svietivos�.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - osobne som sa prešiel po Ul. záhradnej a zistil som, že nesta�í iba vymeni� žiarovku, 

   ale je potrebné aj prepo�íta� výšku st�pov a vzdialenos� medzi jednotlivými st�pmi.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - aby bola úspora výrazná, je potrebná rekonštrukcia v celom meste a nie iba  

   po okrajových �astiach, 

 - po výmene existujúce svietidlá by som navrhoval odpreda� obciam za výhodnú cenu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - aby sme neza�ažili rozpo�et mesta, ako najnutnejšia je výmena na Nižnom a Vyšnom 

   Svidníku a v prípade vypísania výziev sa mesto zapojí do projektov na rekonštrukciu 

   ostatných �astí verejného osvetlenia,  
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 - v rámci projektu chceme zabezpe�i� osvetlenie prechodov pre chodcov na hlavných 

   úsekoch cesty a pri obchodnom centre MAKOS a parkové svietidlá,  

 - náklady na rekonštrukciu budú realizované z úspor platieb za verejné osvetlenie.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné presne vyšpecifikova�, ko�ko prechodov pre chodcov je nutné osvetli�, 

 - všetci uchádza�i by mali vychádza� z rovnakých podkladov, 

 - je potrebné vypracova� mapu vzdialenosti stožiarov. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - firmy, ktoré sa budú uchádza� vo výberovom konaní, majú svoje technologické 

   možnosti na výpo�et vzdialenosti stožiarov a ich výšku.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - doporu�ujem v  rámci projektu rokova� s ví�azom výberového konania o možnosti  

   výmeny svietidiel v telocvi�ni ZŠ Ul. Karpatská.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - pripravi� na zasadnutie mestskej rady jasné podmienky obchodnej verejnej sú�aže  

   na realizáciu modernizácie verejného osvetlenia v lokalite IBV na Nižnom Svidníku 

   a Vyšnom Svidníku. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 324/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 10.00 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák, v.r. 

         primátor 


