
Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 29. apríla 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. Eva Homzová       
7. Mgr. Marcela Ivan�ová      
8. Mgr. Vladimír Kali�ák      
9. Mgr. Adrián Labun       
10. Ing. Miron Mikita       
11. PaedDr. Jozef Poperník      
12. MUDr. Viliam Revický      
13. Vladislav Sluk       
14. Andrej Ty�        
15. Viktor Varchola       
16. Ing. Vladimír Žak 
 
   
Ospravedlnený: 
 
1. MUDr. František Kru�      
     
 
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. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2013 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2013 

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

7. Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 

8. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014  

9. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku v roku 2014 

10. Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 

11. Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku  

 v meste Svidník za rok 2013 

12. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 - 2014 

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

13. Informatívna správa o možnosti výstavby rodinných domov v meste Svidník 

14. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  

 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014 

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

16. Návrh Dodatku �. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzi  

 mestom Svidník – Slovenská republika a mestom Rachov – Ukrajina 

 zo 6. septembra 2002 

17. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta  

 2014 

18.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2014 o ur�ení školských  

  obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník, 
  ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 4/2013 

  o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
  mesta Svidník 

19. Interpelácie poslancov 

20. Rôzne 

21. Záver 
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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 16 poslancov,   

 - poslanec MUDr. František Kru� ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov:  

    Vladislava Sluka, PaedDr. Štefana �arného a Ing. Vladimíra Žaka. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov  

    JUDr. Jána Gregu a Mgr. Andriána Labuna. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

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

  Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 449/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
          Ing. Ján Holod�ák, primátor  
          - zablahoželal Mgr. Adriánovi Labunovi, poslancovi, k narodeniu dcéry. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 
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 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: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 450/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 451/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2013 

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - z môjho poh�adu ekonomická situácia mesta je dobrá, 

 - úverové za�aženie mesta je na úrovní 9 %, 

 - po�as 3,5 roka nášho pôsobenia sa zrealizovali investície za viac ako 100 mil. korún,  

 - ur�ité úspechy sa dosiahli aj v úhrade došlých faktúr, 

 - �o sa týka dlhov na nájomnom (SLUŽBYT, s.r.o.), sú to všetko dlhy do roku 2008,  

   ktoré musia by� uvedené v ú�tovníctve, 

 - za nášho pôsobenia boli prijaté opatrenia, takže v tomto období už nenarastajú dlhy 

   u rómskych nájomníkoch,  
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 - nesúhlasím s tvrdením, že sa rozpredáva majetok mesta, pretože ani jeden poslanecký  

   zbor nepredal tak malo majetku, ako tento, predali sa 2 objekty význa�nejšieho  

   charakteru, a to fitnes centrum a internet cafe, 

 - pozemky, ktoré sa predali, sa zhodnotili a budú slúži� ob�anom mesta, 

 - ak prešiel majetok pod materské školy, zostal majetkom mesta, 

 - hodnota majetku mesta neklesá, ale stúpa. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - chcem sa vyjadri� ku kritickým anonymom na internetovom portáli,  

 - vä�šinou kompetentní zaujímajú stanoviská na anonymy, ktoré sa objavia v tla�i,  

 - je potrebné taktiež vysvet�ova� a zaujíma� stanoviská aj na tieto podnety, kde sa 

   tvorí kritická verejná mienka na mesto a poslancov.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - pre�o nedošlo k vytvoreniu opravných položiek ešte za bývalého vedenia mesta, 

   ale až teraz na konci volebného obdobia, �i to nebolo robené ú�elovo? 

 - mohli sme si dovoli� tak vysoké kapitálové výdavky, ke� neboli naplnené  

   kapitálové príjmy, resp. je stanovená nejaká hranica do akého vysokého nepomeru 

   môže ís� mesto medzi kapitálovými príjmami a výdavkami? 

 - najvä�ší výpadok v príjmovej �asti boli nenaplnené príjmy z predaja kapitálových 

   aktív, v tejto súvislosti chcem upriami� pozornos� na schva�ovanie zmeny ÚPN 

   v lokalite medzi nemocnicou a Billou, ak by sa odsúhlasila táto zmena, vytváralo by to 

   hrozbu, že v najbližšom období mesto nedokáže naplni� kapitálové príjmy a vznikne 

   vä�šie riziko, že mesto bude musie� bra� úvery, za �o je potom kritizované, 

 - v zmysle �oho je stanovená výška výdavku odvádzaná na zrážkovú vodu, kedy 

   naposledy sa upravovala táto suma pre VVS, a.s. a ako �asto sa pristupuje  

   k aktualizácii tejto sumy? 

 - aké boli príjmy zo vstupného v porovnaní s minulou sezónou a ako sa plnia opatrenia  

    na zníženie vykazujúcej sa dlhoro�nej straty na prevádzke bazéna na ZŠ Ul. 8. mája? 

 - ako pozitívny údaj môžme hodnoti� 9 %-tnú úverovú za�aženos� mesta, pretože 

   priemerná zad�ženos� miest na Slovensku za rok 2012 bola 31 %,  

 - je do tohto dlhu zarátaná aj výpoži�ka z fondu drevín, aká je jej výška ku koncu roka 

    a aká by bola miera zadlženia po zapo�ítaní tejto výpoži�ky? 
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 - aká bude miera zad�ženosti mesta po vzatí úveru na výmenu rozvodov spolo�nos�ou 

   SLUŽBYT, s.r.o.?  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - opravné položky sme za�ali realizova� na základe zmeny legislatívy o ú�tovníctve  

   a na základe pripomienok audítorskej firmy,  

 - prvé opravné položky na da�ové  poh�adávky sa robili už v závere�nom ú�te  

   za rok 2010, 

 - zákon o rozpo�tových pravidlách nám nezakazuje ma� kapitálové výdavky aj keby 

   sme nemali žiadne kapitálové príjmy, môžeme ich pokry� bu� z bežných výdavkov, 

   �o v našom prípade nepridá do úvahy, alebo z úverových zdrojov, tam žiadny limit 

   nie je, jediný limit, ktorý ur�uje tento zákon, je že výška úverov nemôže by� vyššia  

   ako 60 % bežných príjmov obce, 

 - z dôvodu krízy, ktorá nastala, �ažko sa predáva majetok a tým sa neplnia kapitálové 

   príjmy, 

 - v zmysle zákona, ktorý dáva možnos� vodár�am vybera� poplatok za zrážkovú vodu 

   pristúpila VVS, a.s. k tomu a stanovila výšku poplatku za zrážkovú vodu, posledný 

   dodatok k zmluve v tejto veci sa robil tohto roku, oby�ajne sa aktualizuje tak za 2-3  

   roky, alebo pri zrealizovaní nejakej vä�šej výstavby, 

 - �as� bežných výdavkov na bazén pozostáva z výdavkov na mzdy a �as� z výdavkov  

   na prevádzku, 

 - zostatok výpoži�ky z drevín ku koncu roka bol vo výške viac ako 500 tis. EUR, 

   každý mesiac splácame ur�itú �as� a keby sme výšku výpoži�ky pripo�ítali k úverom, 

   tak zadlženos� mesta by bola tak na 16-17 %, ale to sa nepo�íta, pretože sú to naše 

   vlastné zdroje, každá výpoži�ka bola schva�ovaná na mestskom zastupite�stve,  

 - úver, ktorý zoberie SLUŽBYT, s.r.o. nemôžeme bra� do úvahy, nebudeme ho spláca�,  

   pretože je to súkromná právnická spolo�nos�, ktorá hospodári na svojom vlastnom  

   majetku. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - z tejto rozpravy vidie�, aké sú rôzne názory, 

 - sme tu kritizovaní za malé plnenie kapitálových príjmov, to znamená, že mesto 

   predalo minimum majetku, ale na druhej strane je tu jedine�ná možnos�, kde môžme 

   realizova� akcie cez fondy z európskej únie, kde je potrebná spoluú�as� mesta.  
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 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - ako sa prejavili opatrenia oh�adom bazéna? 

 - kedy bol zavedený poplatok za zrážkovú vodu, ke� to nie je zákonná povinnos�?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - poplatok za zrážková vodu je zákonná povinnos�, 

 - VVS, a.s. v rámci možnosti zákona schválila pre obce a mestá poplatok za zrážkovú  

   vodu,  

 - ako jedinú cestu tu vidíme dojedna� vecné bremeno, �ím by sme zmiernili náklady   

   na zrážkovú vodu, 

 - je to nemalá položka, ktorá v minulosti nebola a s tým sa musíme vysporiada�, ako aj 

   s �alšími položkami, ktoré v minulosti neboli ako opatrovate�ská služba, zberný dvor, 

   pribudne kompostáre� a klzisko. 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - prevádzka bazéna bola prednedávnom ukon�ená, robíme celkovú analýzu, po jej 

   skompletizovaní môžme predloži� výsledky.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - povinnos� plati� za zrážkovú vodu vznikla asi v roku 2008 alebo 2009, 

 - oh�adom bazéna sa podarilo zníži� celkový dlh, celkové záväzky školy klesli  

   o 8 tis. EUR 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - musíme sa postavi� nekompromisne k tomu, aby VVS, a.s. platila nájom za svoje 

   potrubia,  

 - na skládke TKO Šemetkovce sa uvádza strata, je tam úver, ktorý je rozložený na 

   dlhšie obdobie a my máme na to dopláca�?  

 - je �ažko sa mi ako laikovi vyjadrova� k prerokovávanej problematike, lebo každý, kto  

   sa k tomu vyjadruje, má pravdu, ale v roku 2014 po polroku si dám niekym detailne 

   vysvetli�, lebo teraz spätne z týchto údajov nevyjdem.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vyzývam tých, �o píšu anonymy, nech sa pod nich aj podpíšu a nech kandidujú  

   a prejavujú svoj názor, 

 - �o sa týka skládky, 2 roky nebola �inná a nemala žiaden príjem, ale banke sa úver 
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   musel spláca�.  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - súhlasím s názorom poslanca �arného oh�adom anonymov,  

 - platí sa za zrážkovú vodu aj v takom prípade, ak vyús�ujú odkvapové ž�aby na vo�nú  

   plochu? 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - asi od roku 2008 alebo 2009 sa platí za zrážkovú vodu za odtok do verejných 

   vodovodov, platí to pre každého jedného vlastníka nehnute�nosti, 

 - obce a mestá do roku 2008, 2009 platili len za stavby, �o vyús�ovali do verejnej  

   kanalizácie, 

 - mestá a obce sú vlastníkmi VVS, a.s. a ako každý jeden akcionár majú v nej  

   rozhodovacie právo a VVS, a.s. má zákonnú možnos�,  aby vyžadovala a vymáhala   

   platenie tejto zrážkovej vody.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - platí sa iba za tú zrážkovú vodu, ktorá vyús�uje do verejných kanalizácií,  

 - �o sa týka straty na skládke TKO Šemetkovce, jedná sa o jednorazový poplatok  

   z dôvodu zmeny poskytovate�a úveru. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - �o sa týka úverov na projekty z eurofondov, sú to úvery na refundáciu projektu, 

   to znamená, že mesto musí najprv celý projekt vyfinancova� a až následne bude 

   95 % refundovaných a 5 % musí mesto spolufinancova�.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - v uznesení nie je uvedený termí,n dokedy by sa mali tieto opatrenia zrealizova�.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - opatrenia budú zrealizované v priebehu rozpo�tového roka 2014.  

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 452/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 10.45 hod. – 10.50 hod. 
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2013 

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
6. 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 prenájmu nehnute�nosti, �asti pozemku parcela �. KN C 4530/2 pre nájomcu Finan�né 
 riadite�stvo SR, Banská Bystrica neboli vznesené žiadne pripomienky. 
  

 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k schváleniu prenájmu nehnute�nosti, �asti pozemku  

 parcela �. KN C 4530/2 pre nájomcu Finan�né riadite�stvo SR, Banská Bystrica: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 453/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K odpredaju vlastníckeho podielu vo výške 40/48 na pozemku parcela �. KN C 84/2 
 pre Mgr. Adriána Labuna, Svidník sa vyjadrili: 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - nako�ko v termíne pripomienkového konania boli doru�ené dve žiadosti o odkúpenie 
   toho istého podielu, bolo zvolané rokovanie za ú�asti zainteresovaných vlastníkov 

   objektov, kde bolo dohodnuté, že tento pozemok sa nebude predáva� a na parkovanie 
   na základe podaných žiadostí bude vytvorený priestor oproti predmetného objektu, 
 - na základe týchto skuto�ností odporú�am zruši� uznesenie mestského zastupite�stva 
   �. 440/2014 z 26. februára 2014 a tento pozemok nepredáva�.  

   Mgr. Adrián Labun, poslanec 
 - ako jeden zo zú�astnených na tomto rokovaní potvrdzujem slová pána primátora. 
  

 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia �. 440/2014 z 26. februára  

 2014: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 454/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K odpredaju �asti pozemku parcela KN �. 1180/205 pre Annu Chvaš�ákovú, Svidník 
 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaju �asti pozemku parcela KN �.  
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 1180/205 pre Annu Chvaš�ákovú, Svidník: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 455/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KN �. 1180/465 
 sa vyjadrili:  
   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - vybudovaním dvojgaráže na tomto pozemku sa zúži priestor na prejazd motorových  
   vozidiel, nebude to prekáža� spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o., nako�ko je v bezprostrednej 
   blízkosti? 
   Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 - po tvaromiestnej obhliadke budú splnené podmienky na prejazd motorových vozidiel.  
   Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 
 - v tejto chvíli sa neviem k tomu vyjadri�, pretože nemám vedomosti o tomto zámere. 
  

 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej sú�aže  

 na odpredaj pozemku parcela KN �. 1180/465: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 456/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj �asti priestorov Domu európskej 
 kultúry neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej sú�aže  

 na odpredaj �asti priestorov Domu európskej kultúry: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 457/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K schváleniu zámeru na zámenu nehnute�ného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou  
 �os - Božíkovou, bez vzájomného finan�ného vyrovnania sa vyjadrili: 

   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - roky to takto fungovalo, dodnes sa to neriešilo a odrazu na tomto pozemku máme  
   vysypanú kopu štrku, 
 - som za vysporiadanie pozemku, ale nie pod tlakom toho, že sa zabráni prejazdu  
   motorových vozidiel, 
 - navrhujem stiahnu� tento zámer z rokovania a pani �os-Božíková odstráni kopu štrku 
   z predmetného pozemku a na najbližšom zasadnutí sa k tomu vrátime. 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
 - v tomto prípade sa zdržím hlasovania z dôvodu nefinan�ného vyrovnania, pretože 
   cena jedného a druhého pozemku je rozdielna,  
 - preto navrhujem urobi� minimálne znalecký posudok na jeden aj druhý pozemok, 
   aby nevznikla taká reakcia, že každý, kto má na svojom pozemku �archu, by chcel  
   zamie�a� za iné pozemky v meste bez tiarch.  

   PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
 - sme tu na to, aby sme riešili problémy v meste, 
 - som za to, aby sme tento zámer schválili a tým vyriešili vzniknutý problém.  

   Mgr. Adrián Labun, poslanec 
 - v tla�i bolo zverejnené vyjadrenie predsedu komisie výstavby poslanca Be�ka, aby  
   na výstavbu Kauflandu bol ponúknutý pozemok pri heliodrome, 
 - po�íta sa s tým, aby tento pozemok bol využitý na tento ú�el? 
 - máme nejakú víziu do budúcna, �o s tým pozemkom chceme urobi�? 
 - �i by nebolo vhodné dohodnú� sa s vojenským múzeom a ponúknu� na zámenu 
   �os-Božíkovej zelený pás a tým si zachova� celistvos� pozemku pri heliodrome.  

   Cyril Dudáš, poslanec 
 - priklá�am sa k názoru, aby medzi�udské vz�ahy v meste boli prijate�né, ale v minulosti 
   sme za hotel Rubín odpísali nedobytné poh�adávky, mám informáciu, že aj teraz 
   má pani �os-Božíková podlžnosti vo�i mestu,  
 - som za to, aby sa vy�istil pozemok a súhlasím s názorom, že nie sme ochotní rokova� 
   pod tlakom, 
 - celistvos� pozemku pri heliodrome už nebude zachovaná, pretože už sme schválili 
   prenájom pre finan�né riadite�stvo a uvažuje sa aj s výstavbou Kauflandu. 

   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - tento problém je dlhodobý, 
 - boli viaceré rokovania, jediné možné prijate�né riešenie v tomto prípade je zámena 
   pozemkov, 
 - je potrebné zabezpe�i� aj prístup do priestorov pána Hrabka.  

   Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - žiadate�om tejto zámeny je Iveta �os-Božíková a táto má záväzky vo�i mestu splnené. 

   Jozef �os-Božík, ob�an 
 - na tomto pozemku sme plánovali postavi� garáže, ale z dôvodu nas�ahovania Rómov 
   na ubytov�u sa táto lokalita stála neobývate�ná,  
 - nie my žiadame o zámenu pozemku, ale mesto, 
 - majite�om hotela Rubín je od roku 2005 bývalá manželka,  
 - navozený štrk je už odprataný. 
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 Hlasovanie �. 10 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka:  

 stiahnu� zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Svidník a Ivetou �os-Božíkovou 
 z rokovania a po odstránení štrku predloži� na �alšie rokovanie MsZ:  
 Prítomní: 16, za: 3, proti: 0, zdržali sa: 13, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov.  

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na zámenu nehnute�ného 

 majetku medzi mestom Svidník a Ivetou �os-Božíkovou, bez vzájomného finan�ného  

 vyrovnania: 

 Prítomní: 16, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 6, nehlasovali: 0. 

 Návrh uznesenia nebol schválený trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

   K zámeru na dlhodobý prenájom pozemku pri športovej hale vo Svidníku pre Miroslava  
 Blanára, Nižný Orlík sa vyjadrili: 

   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - športová hala v meste nie je samozrejmos�ou, ale je to výsledok práce pána Blanára,  
   ktorému dopomohli bývalé vedenie mesta, bývalí poslanci mestského zastupite�stva  
   a poslanec NR SR pán Ivan�o, 
 - aj exteriér okolo športovej haly si zaslúži rozšírenie,  
 - pri prerokovávaní tejto problematike v mestskej rade som nesúhlasil s d�žkou nájmu  
   na 30 rokov,  
 - vzh�adom na to, že pán Blanár prevádzkuje športovú halu už 14 rokov a nájom mu  
   kon�í o 16 rokov, súhlasím s predloženým termínom nájmu, ale navrhujem doplni� 
   uznesenie, aby sa nájomca zaviazal vybudova� parkovacie plochy do 2 rokov od 
   podpisu nájomnej zmluvy v kapacite pod�a predloženej štúdie. 

   Miroslav Blanár, žiadate� 
 - žiadam predlži� termín aspo� na 4 roky, pretože do 2 rokov je ve�mi krátky �as.  

   Reagoval: Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - navrhol zmenu uznesenia tohto znenia: 
   „...na dobu 16 rokov za výšku jednorazovaného nájomného 1,00 EURO. Nájomca sa  
   zaväzuje na pozemku vybudova� parkovacie plochy do 3 rokov od podpisu nájomnej 
   zmluvy v kapacite pod�a predloženej štúdie...“. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na dlhodobý prenájom  

 pozemku pri športovej hale vo Svidníku pre Miroslava Blanára, Nižný Orlík  
 s pozme�ujúcim návrhom poslanca Mgr. Kali�áka, tohto znenia: „...na dobu 16 rokov 
 za výšku jednorázového nájomného 1,00 EURO. Nájomca sa zaväzuje na pozemku 
 vybudova� parkovacie plochy do 3 rokov od podpisu nájomnej zmluvy v kapacite pod�a 
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 predloženej štúdie...“: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 458/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KN �.  
 928/11 sa vyjadrili: 

   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - upozornil zahrnú� do podmienok vyhlásenia verejno-obchodnej sú�aže právo prechodu  
   majite�a na súkromný pozemok parcela �. 1139/1, ktorý sa nachádza za predmetným  
   pozemkom.  

   Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - navrhujeme predaj iba �asti tohto pozemku, 
 - prístupová cesta je poriešená. 

   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - pripomienku spracujeme a doplníme do podmienok verejno-obchodnej sú�aže. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej sú�aže  

 na odpredaj pozemku parcela KN �. 928/11: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 459/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 7:  

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 460/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
8. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  
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 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k bodu �. 8: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 461/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku v roku 2014 

  
 Referoval: Mgr. Miloš Stron�ek, predseda OO Rusínskej obrody vo Svidníku 

 - Rusínsky festival sa uskuto�ní v d�och 19. – 25. mája 2014, 

 - program a sprievodné akcie sú pripravené, je to viac ako 10 akcií, 

 - �akujem všetkým tým, ktorí nám umožnili a prispeli zorganizova� tento festival, 

 - zmena oproti minulému roku je v tom, že v piatok bude program prebieha�  

   v priestoroch amfiteátra,  

 - o�akávame ú�inkujúcich z Po�ska, �iech, Ukrajiny a zo Slovenska, 

 - v sobotu a nede�u chceme udrža� kvalitnú umeleckú úrove�,  

 - vo Svidníku bude vystupova� súbor Slovenský �udový umelecký kolektív (S�UK), 

 - v nede�u program za�ína o 13.00 hod. vystúpením súboru S�UK pre detí a mládež.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - Rusínsky festival do mesta patrí,  

 - mesto Svidník má eminentný záujem, aby sa stal prirodzeným centrom Rusínov, ale aj  

   Ukrajincov žijúcich na Slovensku,  

 - vytvorili sme všetky predpoklady a možností, aby v meste bol Rusínsky festival.  

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 462/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
10. Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 

 Predkladal: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD.,  

                    predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 10: 
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 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 463/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
11. Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku  

 v meste Svidník za rok 2013 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

 PaedDr. Štefan �arný, poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku 

 - v mene komisie �akujem za ve�mi dobrú kvalitnú spoluprácu medzi mestskou  

   a štátnou políciou. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - potešite�ná je skuto�nos�, že sa zvýšila objasnenos� prípadov v meste a že po�as  

   organizovaní športových a kultúrnych podujatí  v meste nedošlo k narušeniu verejného  

   poriadku, 

 - boli už právoplatne skon�ené súdne prípady nedovolenej výroby omamných  

   a psychotropných látok? 

 - žiadam mestskú a štátnu políciu, aby v letnom období vykonávali pravidelné 

   kontroly na Pamätníku Sovietskej armády a na letisku, kde sa zdržiava naša mládež 

   a narušuje verejný poriadok. 

  
 Reagoval: mjr. Ing. Mikuláš Goban, riadite� Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku 

 - nemám teraz konkrétne informácie oh�adom drogovej �innosti, pretože táto 

   záležitos� patrí do kompetencie kriminálnej polície.  

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 464/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obed�ajšia prestávka: od 12.30 hod. – 13.30 hod. 

  
 Z �alšej �asti rokovania svoju neú�as� ospravedlnili poslanci: MUDr. Viliam Revický  

 a Andrej Ty�. 
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12. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 - 2014 

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

 Predkladal: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - aká je situácia s poskytnutím úveru na rekonštrukciu teplovodných rozvodov v meste? 

 - evidujete narastanie poh�adávok na ubytovniach rómskych a cigánskych ob�anov?  

  
 Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 - rokovania s bankami oh�adom úveru boli ve�mi �ažké, 

 - úverová zmluva je podpísaná s bankou Sberbank Slovensko, a.s., 

 - oznámenie o podpísaní tejto zmluvy je zaslané na mestský úrad, 

 - v spolupráci s mestom Svidník boli prijaté opatrenia, v zmysle ktorých nenarastajú 

   nedoplatky na nájomnom nielen na ubytovní, ale aj v bytovom dome na Festivalovej 

   ulici a taktiež sa postupne splácajú aj staré dlhy.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - po osobnom nezáväznom rokovaní odporú�am obráti� sa na organizácie, ktoré 

   sa zaoberajú rozvodmi, ako Orange, T-Mobile a pod. oh�adom možnosti využitia ich  

   investície na osadenie optického káblu do teplovodných kanálov.  

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

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 465/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Informatívna správa o možnosti výstavby rodinných domov v meste Svidník 

 Referoval: Milan Paše�-MIJA, O�šavka 57 

 - lokalitu IBV nad SPP 2. etapa som ochotný celú  odkúpi� a vo vlastnej réžii postavi�  

   rodinné domy, 

 - �i už bude alebo nebude záujem o kúpu rodinných domov, minimálne na 1/3 z tejto  

   parcely, kde je plánovaná výstavba 25 rodinných domov som ochotný postavi�  

   z vlastných zdrojov rodinné domy aj s kompletnou inžinierskou sie�ou, 

 - máme už nieko�ko domov postavených v iných mestách, 



 17

 - vieme postavi� rodinné domy pod�a ú�elu a po�tu obývaných,  

 - cena sa pohybuje od  37 tis. EUR s DPH po 68 tis. EUR s DPH bez kuchynskej linky,  

 - máme už pripravenú štúdiu pod�a, ktorej by sme chceli túto parcelu aj skultúrni�.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - odporú�am, aby sme tento projekt podporili.  

  
 V rozprave vystúpil:  

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - myšlienka je dobrá, je to šanca pre mladých �udí,  

 - podporujem tento projekt. 

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

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 466/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  

 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014 

 Predkladal: Viktor Mi�o, TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil:   

  
 PaedDr. Štefan�arný, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie za dobré vykonanú prácu.  

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 14: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 467/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ob�ania a podnikatelia by privítali výstavbu Kauflandu, 

 - obidve lokality, �i už pri nemocnici, alebo na autobusovej stanici majú svoje 
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   pozitíva a negatíva, 

 - v lokalite pri nemocnici park nikdy nebol a lokalita na autobusovej stanici bude 

   viac bolestivá na prestavbu, 

 - odmietam tvrdenia, že mesto sa nesnažilo vyjednáva� lepšie podmienky, 

 - mesto urobilo maximum preto, aby výstavba Kauflandu bola v lokalite na 

   autobusovej stanici,  

 - odporú�am stiahnu� z rokovania návrh na zmenu �. 5 územného plánu mesta Svidník 

   a navrhujem zníži� cenu vo verejno-obchodnej sú�aži v lokalite na autobusovej stanici 

   minimálne o 30 %, a to z kúpnej ceny zo sumy 828 000,00 EUR na 579 600,00 EUR  

   a vypísa� na túto lokalitu novú verejno-obchodnú sú�až. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vítam predložený návrh s úpravou výšky ceny.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - svoj názor som už prezentoval, 

 - lokalita pri nemocnici nie je vhodná na žiadnu výstavbu, 

 - na autobusovej stanici je už vä�šina plochy nevyužitá a je vhodnejšie stava� na 

   betónovej ploche ako na trávnatej, 

 - ak má záujem Kaufland stava�, som za zníženie ceny, ale nie je to až taká 

   najdôležitejšia priorita, pretože v meste máme už dos� obchodných re�azcov.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - návrh primátora by som rozšíril a dal by som možnos� zníženia ceny až do 

   50 %, aby v prvom rade bol využitý mestský pozemok.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - máme lukratívny pozemok, ktorý je potrebné ponúknu�, a to na Ul. Dr. Goldbergera.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetky lokality v meste boli ponúknuté, aj táto na Ul. Dr. Goldbergera, ale lokalita 

   pri nemocnici je pre nich najlukratívnejšia.  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - mali by sme sa rozhodnú�, �i podporíme lokalitu pri nemocnici, 
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 - trochu sme pod tlakom,  

 - mám taký pocit, že nezamestnajú 100 �udí, 

 - súhlasím s návrhom pána primátora a so znížením ceny o 30 %.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nikto nás netla�í, je tu možnos� a treba robi� všetko preto, aby Kaufland v meste bol.  

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 15 s pozme�ujúcim návrhom primátora 

 mesta tohto znenia: návrh na schválenie zmeny uznesenia �. 368/2013 z 19.  

 septembra 2013, a to zníži� minimálnu kúpnu cenu zo sumy 828 000,00 EUR  

 na 579 600,00 EUR: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 468/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Návrh Dodatku �. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzi  

 mestom Svidník – Slovenská republika a mestom Rachov – Ukrajina 

 zo 6. septembra 2002 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 16: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 469/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta  

 2014 

 Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku 

                     Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 17: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 470/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2014 o ur�ení 

školských    obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník, 
  ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 4/2013 
  o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
  mesta Svidník 

 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku 

 Prítomný: Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 18: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 471/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. Interpelácie poslancov 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - na Ul. gen. Svobodu po celej d�žke je nieko�ko príklopov kanálov hlboko pod 

   úrov�ou asfaltu (neodpovedané), 

 - od „Paše�ovej bytovky“ od st�pa osvetlenia naprie� celej vozovky je na ceste ve�ký 

   hrbo�, navrhujem bu� to zbrúsi�, alebo ozna�i� na ceste zna�kou ako „spoma�ova�“ 

   (neodpovedané), 

 - cesta pri vchodoch ku garážam pri SLUŽBYT, s.r.o. je rozbitá, žiadam vysýpa�  

   ju zbytkami asfaltu (neodpovedané), 

 - žiadam doplni� informa�no-naviga�ný systém v meste, a to: uvies� presný názov  

   SPŠO, ktorá už neexistuje, na kruhovom objazde osadi� viac informácií pre vodi�ov  

   z každej strany o sídlach organizácií, futbalový štadión, amfiteáter, skanzen, Pamätník  

   Sov. armády, kúpalisko, minigolf  a pod. a taktiež nie sú vyzna�ené niektoré ulice,  

   na niektorých miestach sú osadené kolmo tabule a sa navzájom prekrývajú, je potrebné 

   prejs� celé mesto a doplni� tieto veci (neodpovedané), 

 - navrhujem zosúladi� so školským zákonom a do nového školského roka pripravi� 

   na zasadnutie MsZ zmenu VZN mesta �. 1/2013 oh�adom príspevku na �innos� CV�, 

   a to v celom rozsahu zruši� v �lánku 7 odst. 6,7 a 9, v ods. 10 zruši� text „...bez 
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   vzdelávacích poukazov odovzdaného v CV� mesta Svidník...“, pre�íslova� odst. 6 a 

   10 na 7, odst. 11 na 8, odst. 12 na 9, odst. 13 na 10 a odst. 14 na 11. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ob�ania na Ul. Dlhej požadujú umiestni� aspo� 2 retardery na cestu, pretože 

   mnohí vodi�i nerešpektujú povolenú rýchlos�. (odpovedané) 

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

 - dopravný inšpektorát nedoporu�uje z technického a bezpe�nostného  h�adiska 

   umiestni� retardery na cesty, ktoré nie sú rovné, ale stúpajúce, resp. klesajúce. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - poukazujem na nezrovnalosti, ktoré sa objavili v kúpnej zmluve na nájomné byty na  

   Ul. Sov. hrdinov 432 a ktoré neboli predložené na schválenie poslancom MsZ. 

   (písomná odpove�). 

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

 - bližšie vysvetlenie bude poskytnuté písomnou formou. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - v zmysle schváleného uznesenia v mestskom zastupite�stva bola pripravená 

   aj kúpna zmluva na bytový dom na Ul. Sov. hrdinov 432. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - žiadam vedenie mesta promptne rieši� havarijný stav na streche telocvi�ni SOU-S,  

   (neodpovedané), 

 - odporú�am využi� priestory bývalej MŠ na Ul. Duklianskej a zriadi� v nich 

   predškolskú výchovu rómskych detí (neodpovedané), 

 - žiadam vybudova� chodník, skratku pri bytovej jednotke oproti ZUŠ (neodpovedané). 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - obyvate�om na Ul. gen. Svobodu �asto te�ie kalná voda (neodpovedané), 

 - v lesoparku za nemocnicou po �ažbe zostal ve�ký neporiadok (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - lesopark za nemocnicou už nie je lesoparkom, ale je to normálny �ažobný les, 

   v ktorom sa vykonáva na základe pokynov hospodára lesa povinná �ažba dreva,  

 - okolností nás nútia pracova� v tomto lese.  
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 JUDr. Ján Grega,  
 - žiadam zabráni� vytvoreniu novej skládky pri garážach na Ul. karpatskej, 

 - navrhujem vyzna�i� tabu�kou o zákaze sypa�, resp. vyváža� odpad a následne   

   zintenzívni� kontrolnú �innos� (neodpovedané). 

  

20. Rôzne 
  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
 V rozprave vystúpil:  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - o aký projekt ide oh�adom vzdelávania seniorov?  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - ide o prenesené finan�né prostriedky, ktoré mali by� vy�erpané v minulom roku. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ide o ve�mi dobrý projekt pre seniorov, jeho celá realizácia bude prebieha� od júna  

   tohto roku. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k bodu �. 20: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 472/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v závere po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 15.35 hod. ukon�il. 

  

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

 
záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
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 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 

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

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

JUDr. Ján Grega, v.r.  Mgr. Adrián Labun, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 
 
 
 


