
Zápisnica zo 14. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  4. septembra 2012   

v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
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 

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

4. Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informa�no-naviga�ného 

 systému v meste Svidník 

5. Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných investíciách 

 a o zrážkových vodách v meste Svidník 

6. Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012 

7. Informatívne správy o �innosti FK Drustav Svidník za sú�ažný ro�ník 2011/2012 

 a o pripravenosti na sú�ažný ro�ník 2012/2013 

8. Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION 

 do káblových rozvodov v meste Svidník 

9. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení  

 v meste Svidník na školský rok 2012/2013 

10. Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

 a odstránení prí�in ich vzniku, o ur�ení zamestnancov zodpovedných za tieto 
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 nedostatky a o uplatnení opatrení vo�i ním pod�a osobitného predpisu 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 13/2012  

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

 mesta Svidník 

12. Informatívna správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník  

 za 1. polrok 2012 

13. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2012  

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

15. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2012 

16. Interpelácie poslancov 

17. Rôzne 

18. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal:    

   poslancov MsZ, 

   PaedDr. Jozefa Baslára, prednostu ObÚ,   

   JUDr. Gabriela Kali�áka, zástupcu SLUŽBYT, s.r.o., 

   Michala Picha, riadite�a TS mesta Svidník, 

   riadite�ov a riadite�ky ZŠ, MŠ, ZUŠ a CV�, 

   zástupcov médií, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 15 poslancov,   

 - svoju neú�as� ospravedlnila poslanky�a: Eva Homzová, 

 - neskorší príchod na rokovanie ospravedlnil poslanec: Ing. Vladimír Žak. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie programu rokovania pod�a pozvánky. 

  Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Cyrila Dudáša, Andreja Ty�a 

    a Viktora Varcholu. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 
  Návrhová komisia bola schválená v predkladanom zložení. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il Mgr. Marcelu Ivan�ovú a MUDr. Viliama  

    Revického. 

   
 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 219/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 c) Uznesenia – splnené úlohy 
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  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  K predkladanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 220/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 23. augusta 2012 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

  
 K predkladanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 221/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informa�no-naviga�ného 

 systému v meste Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Rudolf Delin�ák, majite� a konate� ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vítam túto ponuku, 

 - žiadam zaktualizova� projekt, pretože v tomto návrhu nie je podchytené Zariadenie 

   pre seniorov a DSS Svidník. 

  
 Reagoval Ing. Rudolf Delin�ák, majite� a konate� ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina 

 - tento projekt bol spracovaný ešte v roku 2008,  

 - nie je problém ho doplni�. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem zakomponova� do zmluvy 33 % zo zisku alebo minimálne 6000,00 EUR  
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   ro�ne s navýšením o mieru inflácie. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - je to ve�mi zaujímavá ponuka, lebo mesto potrebuje nový informa�no-naviga�ný  

   systém, 

 - odporú�am zaviaza� odbor finan�ný a správy majetku MsÚ, aby na najbližšie   

   rokovanie mestského zastupite�stva predložil finan�nú analýzu plusov a mínusov �o je 

   pre mesto výhodnejšie, prípadne návrh zmluvy. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - návrh zmluvy je v štúdiu prípravy,  

 - po prerokovaní v komisii finan�nej a správy majetku MsZ a v komisii pre výstavbu,  

   územný rozvoj, dopravu a ŽP MsZ návrh zmluvy bude predložený na októbrové  

   zasadnutie mestského zastupite�stva. 

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 222/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných investíciách 

 a o zrážkových vodách v meste Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Michal Bartko, riadite� VVS, a.s. závod Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - oce�ujem podrobne podanú správu, 

 - s uvedením do prevádzky vodného zdroja Starina ako budú využité doterajšie zdroje? 

 - kedy sa predpokladá termín ukon�enia kanalizácie v objekte lesného závodu? 

 - v správe je konštatované, že niektoré �alšie �astí v meste nie sú pripojené na  

   kanalizáciu, napr. Bytservis a pod., plánuje sa v budúcnosti aj táto investícia? 

  
 Reagoval Ing. Michal Bartko, riadite� VVS, a.s. závod Svidník 

 - po spustení zásobovania z vodárenskej nádrže Starina vodný zdroj Vápniská 

   a �ierna Hora ostávajú v prevádzke, ur�ite ostane v prevádzke širokoprofilová stud�a 

   v areáli bývalého starého závodu, zakonzervované by mali osta� studne Ladomírky, 
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   nebude sa používa� umelá filtrácia a bude odstavený vodný zdroj Duplín, 

 - do konca roka bude zrealizovaná kanalizácia v objekte lesného závodu, na budúci rok 

   sa bude realizova� úsek od amfiteátra okolo pravého brehu Ondavy, 

 - nako�ko kanalizácia ulice Stropkovskej je poddimenzovaná, túto �as� bude možné  

   realizova� až po definitívnom celom projekte rekonštrukcie sietí v meste Svidník. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - ako �asto sa pre�is�ujú kanály najmä na Ul. gen. Svobodu, lebo je tam neznesite�ný 

   zápach? 

 - je to nieko�koro�ný problém, na ktorý poukazujú obyvatelia tohto sídliska. 

  
 Reagoval Ing. Michal Bartko, riadite� VVS, a.s. závod Svidník 

 - máme harmonogram a cyklus údržby kanaliza�ných sietí, 

 - �o sa týka sietí, kde sú promilové spady, tam to riešime aj medzi cyklami, tzn. 

   ako náhle sa objaví zápach, okamžite sa ide tento úsek pre�isti�. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 5. 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 223/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012 

  
 Predkladal: Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 224/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Informatívne správy o �innosti FK Drustav Svidník za sú�ažný ro�ník 2011/2012 

 a o pripravenosti na sú�ažný ro�ník 2012/2013 
  
 Predkladali: Pavol Pirš�, tajomník a tréner A-mužstva FK Drustav Svidník 

                      Mgr. Alexander Hrico, ZŠ Ul. Komenského 307/22 Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie Ing. Ducárovi, že v minulosti zachránil svidnícky futbal  

   a doposia� ho vedie, 

 - v meste rezonujú dva problémy a to, že sa strácajú žiaci resp. dorastenci  

   z mládežníckych kategórií, a že Ing. Ducár je konate�om a zárove� štatutárom  

   ob�ianskeho združenia klubu, 

 - sná� by bolo vhodné previes� toto združenie na mesto Svidník a doplni� ho novými 

   �lenmi výboru, ktorí by sa radi angažovali, 

 - v prvom rade je potrebné ži� z vlastných odchovancov, 

 - �o sa týka pomoci futbalu, treba oslovi� podnikate�ské subjekty,  

 - osobne budem  podporova� žiakov 3. ro�níka ZŠ Ul. Komenského technickým  

   vybavením a ob�erstvením po�as zápasov. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pod�a m�a výbor tejto veci nepomôže, 

 - v dnešnej dobe je �ažko nájs� zdroje, 

 - odporú�am urobi� správnu radu z �udí, ktorí sú ochotní prispieva� všeobecne futbalu, 

 - ke� budeme schva�ova� rozpo�et na budúci rok, tak budeme musie� sa zaobera� aj ako 

   ho naplni�. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - možno by bolo potrebné zamera� sa skôr na masovos�, aby sme dosiahli ke� nie  

   maximálnu kvalitu, tak aspo� maximálnu kvantitu zapojených detí v mládežníckych 

   kategóriách, 

 - nebazírova� na postupovosti do vyšších sú�aží,  

 - v správe sa uvádza, že chýba �alšia hracia plocha, výborným riešením by bolo využi� 

   atletický areál pri ZŠ Ul. 8. mája. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - sú�až, ktorú hrá Svidník je adekvátna obyvate�stvu a regiónu, 

 - nie je dôvod vytvára� �alšie ihriská, pretože tréningovú plochu máme na ZŠ Ul.  

   Komenského, kde je aj stredisko futbalu,  

 - mládež sa bude zapája�, ke� bude ma� svoje idoly a vzory, 

 - bolo by dobré, keby sa v budúcnosti mládeži venovali aktívni športovci. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - treba sa zamyslie� nad tým, v akom stave je pomocné ihrisko. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - bolo by potrebné pozrie� sa na to, ako funguje volejbal, ktorý sa dobre rozvíja a robí 

   dobré meno mestu Svidník,  

 - dosiahnu� také výsledky vo futbale je problematickejšie,  

 - cesta k rozvoju svidníckeho futbalu ide cez mládež, preto je potrebné posilni� 

   mládežnícku zložku. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec  

 - odporú�am v spolupráci s Ing. Ducárom h�ada� formy fungovania klubu. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - oh�adom slabej koordinácie v rámci klubu je potrebné h�ada� nejaké koncep�né 

    riešenie, 

 - zamyslíme sa nad tým, pre�o odchádzajú šikovní hrá�i z mesta do iných klubov, 

 - je potrebné nájs� spôsob s �u�mi, ktorí chcú v tomto smere pracova�, aby sme 

   si zachovali aspo� túto sú�až akú máme. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - koncepcia, štruktúra a následne by mala prís� metodická a odborná príprava. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - padlo tu ve�a dobrých podnetov a návrhov,  

 - už v minulom volebnom období som propagoval a stále prízvukoval, že mesto Svidník 

   nemá koncepciu športu ako takého,  

 - preto bolo by dobré cez komisiu školstva, odbor školstva a jednotlivé pri�ahlé športové  

   kluby vytvori� koncepciu rozvoja športu v meste. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - odpove� na otázku, pre koho pripravujeme mladých futbalistov v stredisku, ke� ich 

   nevieme udrža� v meste, o�akávam od odborníkov futbalu,  

 - futbal nie je len o sú�aží, o postupovosti, ale detí hrajú futbal preto, aby sa hýbali, 

   aby boli zdravší, aby zmysluplne využívali vo�ný �as. 
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 Mgr. Adrián Labun, poslanec  

 - cez ob�ianske združenie je možnos� požiada� aj o grant.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - bolo by dobré informáciu o športe predklada� na rokovanie dvakrát do roka, a to 

   v jarných a jesenných mesiacoch, 

 - do budúcna žiadam kompetentných vypracova� podrobnejšiu správu. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - na takej istej forme funguje každý iný klub, 

 - talentovanú mládež podporujú rodi�ia, 

 - v dnešnej dobe všeobecne mládež nechce športova�, 

 - vytváranie nejakých koncepcií alebo podávanie správ futbalu nepomôže, ke� 

   nenájdeme finan�né riešenie. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k informatívnej správe o �innosti FK Drustav 

 Svidník za sú�ažný ro�ník 2011/2012 a o pripravenosti na sú�ažný ro�ník 2012/2013 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 225/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k informatívnej správe o �innosti Školského 

 strediska záujmovej �innosti pri Základnej škole na Ul. Komenského 307/22 vo 

 Svidníku o pripravenosti na sú�ažný ro�ník 2012/2013 vo futbale žiakov. 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 226/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
8. Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION 

 do káblových rozvodov v meste Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Ján Varga, riadite� televízie TV REGION Košice 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - privítal na zasadnutí Ing. Vladimíra Žaka. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - suma 60,00 EUR s DPH za minútu je privysoká,  
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 - akým spôsobom ste sa dostali k tejto sume? 

 - nako�ko je tu ve�a nejasností, navrhujem tento bod prerokova� na �alšom zasadnutí 

   mestského zastupite�stva. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - táto správa je iba informatívna, zatia� sa neschva�uje zmluva, 

 - nevidím dôvod tento bod teraz neprerokováva�, 

 - pozme�ujúci návrh je potrebné poda� návrhovej komisii písomne.  

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - sme schopní nájs� v rozpo�te sumu 50 000,00 EUR ro�ne? 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - je na rozhodnutí mesta, ko�ko minút vysielania si objedná. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v dnešnej dobe podnikanie na mediálnom trhu funguje na trochu inej filozofii,  

 - mali by ste vysiela� v meste Svidník tak, aby bola vysoká sledovanos� Vašej 

   televízie a príjmy by ste mali ma� z reklamy, resp. od podnikate�ských subjektov, 

   ktorí budú ma� záujem by� vysielaní vo Vašej televízie a nie priamo od mesta, 

 - príjmy musia by� z iného zdroja a nie z mesta. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - koncept je oto�ený opa�ne, 

 - keby sme prijali túto filozofiu, že budeme plati� za to �o sa v meste deje, tak potom aj  

   iné média si budú chcie� da� zaplati� za to �o prezentujú o meste, 

 - televízia by mala vysiela� také lukratívne príspevky, aby prilákala �o najviac divákov, 

 - chýba údaj o sledovanosti televízie, 

 - navrhujem, aby mesto skôr siahlo po svojich vnútorných rezervách, napr. možnos� 

   vysielania príspevkov na infokanáli mesta a viac využíva� internetovú stránku mesta, 

 - táto myšlienka v takejto podobe sa mi nepá�i. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - v zmluve sa musia stanovi� jasné pravidlá výhodné pre mesto. 

  
 Reagoval Ing. Ján Varga, riadite� televízie TV REGION Košice 
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 - výška ceny vychádza z hodnoty �o ideme predáva�, 

 - to �o si mesto priamo objedná, to sa aj spracuje a odvysiela,  

 - je to skuto�ne služba iba pre mesto a pre mesto je odvysielaná, 

 - �o sa týka sledovaností, my nie sme verejná televízia, nemáme pípímeter, aby sme  

   mohli poveda�, akým �íslom nás �udia sledujú, 

 - máme našich poskytovate�ov,  ako napr. UPC  a pod., kde vieme poveda� �íslo, ktoré  

   oni uvádzajú v svojich správach, ko�ko �udí má televízny kanál TV REGION, 

 - to �íslo sa pohybuje okolo 250 000 – 300 000 na východnom Slovensku. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �. 8. 

 Prítomní: 16, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 227/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení  

 v meste Svidník na školský rok 2012/2013 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník    

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie za predložené písomné správy, 

 - žiadam riadite�a CV�, aby sa vyjadril ku koncepcii fungovania CV�. 

  
 Mgr. Jaroslav Ivan�o, riadite� CV� 

 - CV� vzniklo ku d�u 1.9.2012,  

 - prebieha štádium organiza�nej prípravy, 

 - zdôraz�ujem, že CV� nie je súkromná organizácia, je to inštitúcia, ktorá bola 

   schválená poslancami MsZ, 

 - budeme sa snaži� vyvíja� maximálne úsilie, aby sme našli spolo�nú spoluprácu so  

   základnými a materskými školami, 

 - prioritne CV� by sa malo stara� o ob�anov mesta Svidník, následne by malo ponúka� 

   aktivity aj tým študentom, ktorí navštevujú školy v meste Svidník a taktiež ponúka�  

   zmysluplné vo�no�asové aktivity, 

 - mení sa systém financovania CV�, po novom by mali by� v meste Svidník 4 CV�, 

 - je pochopite�né, že každý riadite� školy háji svoju pozíciu, pretože Školské strediska  
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   záujmovej �innosti pri školách pri terajšom financovaní sú ich zdrojom, ale mojou 

   ambíciou nebude nahá�a� detí za každú cenu, budeme sa snaži� nájs� kompromis, 

 - h�adáme vhodnejšie priestory, napr v Dome kultúry, avšak ten je v dos� zlom stave. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - za zriadenie CV� som hlasoval preto, že sa pôvodne uvažovalo so zrušením Školských   

   stredísk záujmovej �innosti pri školách, 

 - myslím si, že �innos� CV� bude nákladnejšia ako sú terajšie Školské  strediska  

   záujmovej �innosti pri školách, 

 - odporú�am, aby CV� svoju �innos� zameralo najmä na materské školy a vekovú 

   skupinu od 15 do 30 rokov.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - budeme h�ada� vhodné riešenie, aby sme vybudovali jedno kvalitné Centrum vo�ného  

   �asu vo Svidníku. 

  
 Mgr. Jaroslav Ivan�o, riadite� CV� 

 - dobre bude, ak ostane financovanie tak, ako doposia� pod�a po�tu zapísaných detí, 

   ale ak prejde nové financovanie na po�et trvale prihlásených detí, tak potom máme 

   všetci problém, vrátane škôl. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - mám z toho zmiešané pocity,  

 - bojujeme za zriadenie CV�, a teraz, ke� sa má rozbehnú�, tak školy majú obavy, 

   že prídu o ur�ité finan�né zdroje, 

 - boli odkontrolované na školách poskytnuté financie na záujmové krúžky, odzrkadlilo  

   sa to na výsledkoch našich žiakov? 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - v minulosti som bol tvrdo proti zrušeniu CV� a MsKS, ale bohužia� tieto organizácie 

   boli zrušené, 

 - ak sídli nejaká organizácia v meste, tak je len v prospech ob�anov mesta, 

 - prosím Vás, uvažujme reálne, dajme CV� šancu a podporme ho.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - nikto nehovorí o zrušení CV�, 
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 - je potrebné nájs� iba vhodný systém fungovania.  

  
 Mgr. Jaroslav Ivan�o, riadite� CV� 

 - budem sa snaži� zabezpe�i�, aby organizácia fungovala, ale nemá zmysel robi� takú  

   inštitúciu, ak nie je podpora všetkých zú�astnených v meste, 

 - prosím Vás o podporu. 

  
 PaedDr. Helena Lacová, riadite�ka ZŠ Ul. Komenského Svidník 

 - dotkla sa nás poznámka poslanca PaedDr. �arného oh�adom odkontrolovania financií 

   poskytnutých na záujmové krúžky,  

 - myslím si, že finan�né prostriedky boli využité do maximálnej miery, o �om hovoria  

   samotné výsledky žiakov, �i sú to rôzne olympiády, majstrovstvá vo volejbale, futbale  

   a pod. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nemyslel som tým, že finan�né prostriedky boli zneužité, ale �i sú adekvátne výsledky 

   žiakov, 

 - ak sa moje vyjadrenie niekoho dotklo, týmto sa ospravedl�ujem. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti základných 

 škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 228/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Základnej 

 školy na Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 229/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Základnej 

 školy na Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 230/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Základnej 

 školy na Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 
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 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 231/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Základnej 

 umeleckej školy vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 232/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Materskej 

 školy na Ul. �. Štúra 318/23 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 233/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Materskej 

 školy na Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 234/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Materskej 

 školy na Ul. gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 235/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k informatívnej správe o pripravenosti Centra 

 vo�ného �asu vo Svidníku na školský rok 2012/2013. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 236/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
10. Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

 a odstránení prí�in ich vzniku, o ur�ení zamestnancov zodpovedných za tieto 
 nedostatky a o uplatnení opatrení vo�i ním pod�a osobitného predpisu 
  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - na základe výsledkov kontroly boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených  

   nedostatkov v stanovenom termíne, 
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 - konštatujem, že prijaté opatrenia ich splnenie resp. plnenie zlepšia hospodárenie 

   školy,  

 - následne vykonám kontrolu realizácie týchto opatrení, 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - som ve�mi rád, že boli prijaté takéto opatrenia, 

 - je po�utovania hodné, že sa spustila lavína v médiách, ktoré zlé prezentovali školu, 

 - kontroly hospodárenia prebiehajú aj v iných inštitúciách, 

 - podporujem vedenie školy. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - navrhujem škole, aby v spolupráci s firmou KM-Systém, s.r.o. Prešov našli vhodný  

   spôsob prevádzkovania bazénu na tejto škole. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 10. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 237/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obed�ajšia prestávka od 13.00 hod. – 14.00 hod. 

  

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 13/2012  
 o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
 mesta Svidník 
  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 11. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 238/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Informatívna správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník  
 za 1. polrok 2012 
  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 12. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 239/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2012  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 13. 

 Prítomní: 15, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 240/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14. 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 schváleniu prenájmu reštaura�ného zariadenia v AB pre VEVAS s.r.o. Svidník neboli  

 vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k schváleniu prenájmu reštaura�ného zariadenia  

 v AB pre VEVAS s.r.o., �at. Nebiljaka 785/22, Svidník. 
 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 241/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu prenájmu podperných bodov (st�pov) verejného osvetlenia a mestského  

 rozhlasu pre Vladimíra Ko�ana ELKVANT, Kruž�ová 11 neboli vznesené žiadne  

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k schváleniu prenájmu podperných bodov (st�pov)  

 verejného osvetlenia a mestského rozhlasu pre Vladimíra Ko�ana ELKVANT, Kruž�ová  

 11. 
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 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 242/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaju pozemkov pre Ing. Vladimíra Vodilu, Svidník, Ul. makovická  

 93/2 sa vyjadrili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ideme predáva� pozemok mesta a stavba budovy je nedokon�ená,  

 - bolo by potrebné rokova� s majite�om stavby o zjednanie nápravy v tomto smere, 

 - mám pripomienku, že obrázok v prílohe návrhu je nevypovedate�ný,  

 - materiál v tejto podobe nemá hodnotu. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - jediný z ú�astníkov, ktorý dodržal projekt a splnil literu zákona je pán Vodila, 

 - fasádu nedokon�uje preto, lebo stále �aká, že Rudolf Bilas za�ne s výstavbou,  

 - na budove sú vypustené tehly tak, aby sa mohli susedné stavby pripoji�. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - máme eminentný záujem, aby sa táto �as� mesta zhodnotila a skultúrnila, 

 - v dobrej viere sme v minulosti predávali tieto pozemky, ale žia� iba jediný pán Vodila 

   si postavil dom, 

 - súhlasím s tým, že tento obrázok je nevypovedate�ný,  

 - prehlasujem, že ak sa v budúcnosti ešte raz objaví takýto obrázok, materiál stiahnem 

   z rokovania. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pán Vodila �aká na to, že za�ne stava� Rudolf Bilas, 

 - po osobnom rozhovore pán Vodila pris�úbil, že ak pán Bilas do konca roka neza�ne  

   s výstavbou, tak potom na budúci rok zrealizuje dokon�enie výstavby svojho objektu. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ak sa predtým predali tie pozemky na polyfunk�né domy a zmluvne nebolo  

   podchytené, že do ur�itého �asu musia ich dokon�i�, mesto musí iná� kona�, musí 

   rokova� s týmito �u�mi, aby sa zjednala náprava.  

  
 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemkov pre  
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 Ing. Vladimíra Vodilu, Svidník, Ul. makovická 93/2. 
 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 243/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemky pre Ing. Vladimíra Vodilu, 

 Svidník, Ul. makovická 93/2 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na  

 pozemky pre Ing. Vladimíra Vodilu, Svidník, Ul. makovická 93/2. 
 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 244/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok pre INVEST PRO-SK, s.r.o. 

 Vagrinec 40 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 29 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na  

 pozemok pre INVEST PRO-SK, s.r.o. Vagrinec 40. 
 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 245/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok pre Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 30 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na  

 pozemok pre Slovak Telekom, a.s. Bratislva. 
 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 246/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove „Prístavba Domu 

 služieb“ na Ul. centrálnej 817/21, Svidník pre Milana Mitrušku, Mestisko 166 sa  

 vyjadrili: 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - navrhujem stiahnu� tento návrh na prenájom z rokovania z dôvodu, že nie je 

   koncep�ne pripravený. 

  
 Hlasovanie �. 31 – pozme�ujúci návrh poslanca Andreja Ty�a stiahnu� bod G) 
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 z rokovania. 
 Prítomní: 15, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 6, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  

15. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2012 
  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 32 – návrh uznesenia k bodu �. 15. 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 247/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16. Interpelácie poslancov 
  
 PaedDr. Štefan �arný 
 - pochvalne sa vyjadrujem k tomu ako sa pristupuje zo strany mesta k plneniu 

   interpelácií vznesených na rokovaní mestského zastupite�stva, 

 - prosím vedenie mesta, aby sa pri osobitných zrete�och a dlhodobých prenájmoch 

   postupovalo koncep�ne. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetky prípady hodné osobitného zrete�a sú predkladané na rokovanie mestského  

   zastupite�stva na základe žiadostí od samotných žiadate�ov, 

 - nie je v kompetencií primátora o nich rozhodova�.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v ostatných d�och rezonuje v médiách a vo verejnosti rušenie oddelenia aj nieko�ko  

   pracovných miest na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Svidníku, 

 - bolo by potrebné prija� výzvu alebo stanovisko mestského zastupite�stva a primátora  

   na zachovanie �innosti, resp. vytvorenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo  

   Svidníku. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - osobne písomne ako aj ústne požiadam vyššie kompetentné orgány na zachovanie 
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   Oddelenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Svidníku. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie za podporu peti�nej akcie na zachovanie Oddelenia na 

   Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Svidníku, 

 - �akujem riadite�ovi TS Michalovi Pichovi za rýchle zrealizovanie odstránenia 

   spadnutého konára pri Soche arm. Gen. L. Svobodu,  

 - �akujem za realizáciu príprav parkoviska na Ul. pionierskej. 

  
 Vladimír Žak, poslanec 

 - ke�že výška ceny nebytových priestorov sa stanovuje na základe Smernice primátora 

   mesta �. 4/2010, ktorá neobsahuje infla�nú doložku, žiadam Ing. Jackovú pripravi�  

   nové znenie Smernice primátora mesta o prenájme nebytových priestorov, kde by  

   bola zakomponovaná aj infla�ná doložka. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - každý prenájom nebytových priestorov musí ís� verejnou obchodnou sú�ažou, 

 - �o sa týka priamym zadaním, cena sa ur�uje mestským zastupite�stvom a v každej 

   zmluve je zapracovaná aj infla�ná doložka, 

  
 Vladimír Žak, poslanec 

 - žiadam Ing. Vl�inova predloži� na októbrové zasadnutie MsZ návrh rozpo�tu na rok 

   2013. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - návrh rozpo�tu na rok 2013 nebude možné predloži� na októbrové zasadnutie  

   mestského zastupite�stva, pretože jeho príprava sa odvíja od viacerých údajov,  

   ktoré ešte nebudeme ma� k dispozícii, ako napr. údaje z Ministerstva financií SR, 

  o podielových daniach a pod., 

 - návrh rozpo�tu musí by� prerokovaný aj v jednotlivých komisiách a v mestskej rade,  

   preto bude predložený až na decembrové zasadnutie MsZ. 

  
 Vladimír Žak, poslanec 

 - žiadam Ing. �epana informova�, aké nové projekty sú pripravené a na aké sumy sú 

   projekty rozpo�tované.  
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 Reagoval Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - odpove� na túto interpeláciu podám písomne. 

 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam mestskú políciu zvýši� návštevnos� v �asti pri bytových jednotkách V1 a V2, 

   pri ktorých sa zgrupujú skupiny tínedžerov a robia vandalizmus. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - oh�adom vandalizmu situácia v meste je dos� napätá, máme okolo 40 poškodených 

   áut, je mi to úprimne �úto, ale verím, že ten vandal bude �o najskôr chytený, 

 - okolo tohto problému sa rozvinula široká diskusia medzi ob�anmi, 

 - treba si uvedomi�, že bezpe�nos� ob�anov by v prvom rade mala chráni� štátna 

   polícia, 

 - žia� mestská polícia �asto je za�ažovaná úlohami, ktoré by mala rieši� štátna polícia, 

 - spolupráca so štátnou políciou je na ve�mi dobrej úrovní. 

  
 Reagoval Imrich Matiaš, ná�elník MsP 

 - tých �udí, ktorí sa obracajú na Vás poslancov treba smerova� na mestskú políciu, 

   aby podali oznámenia, 

 - tieto priestory monitorujeme, ale akonáhle ob�an to nahlási na políciu, tak sa to  

   prešetrí. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ve�ký hluk je najmä vo ve�erných hodinách v piatok a v sobotu pred hotelom Hoges, 

 - prosím vedúceho OVDŽPaRR zahrnú� do plánu práce na budúci rok aj parkovisko  

   za bytovým domom B 26, 

 - �o s tým priestorom za obchodným domom na Ul. centrálnej – navozená hlina, 

   zdevastovaná fasáda? 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - budeme to rieši�. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - pani Ma�ková má prosila, �i by sa nemohla �isti� aj bo�ná ulica pri Galérii D. Millyho, 

   �alej žiadala v tomto úseku zreza� jeden smrek a �astejšie kosi� koryto potoka, 
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 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zabezpe�íme realizáciu týchto požiadaviek.  

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - mám informácie, že je slabá sú�innos� štátnej polície s mestskou políciou, a že bol 

   vymazaný nejaký kamerový záznam, 

  
 Reagoval Imrich Matiaš, ná�elník MsP 

 - z kapacitných dôvodov sa kamerový záznam po 3 d�och odstra�uje, ale ak sa do 3 dní 

   požiada, sme schopní tento záznam stiahnu�, 

 - svojvo�ne nikdy žiadny záznam nevymažeme. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - žiadam preveri� možnos� poskytnutia parkovacieho miesta pre Z	P ob�ana z Ul.  

   Komenského bl. E. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v tejto záležitosti odporú�am obráti� sa na vedúceho OVDŽPaRR MsÚ. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - prosím pripomienky a podnety na mestskú políciu predloži� písomne komisií pre  

   ochranu verejného poriadku, aby sme sa mohli nimi zaobera�. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - prístrešky na budove Rozkvet nie sú architektonicky zladené s pešou zónou, 

 - je chvályhodné, že sa zrealizovalo parkovisko pri V2, pretože sa môžu k�udne  

   hra� deti pri tomto bloku, 

 - nerobí dobrý dojem poh�ad, ak pracovníci na aktiva�né práce vysedávajú a ni� nerobia, 

 - zarastá zámková dlažba pri fontáne a pri Pravoslávnej cerkvi, 

 - žiadam zreza� suchý strom na Ul. 8. mája pri polyfunk�nom dome pána Vodilu. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - týmito podnetmi budeme sa zaobera�. 

 - požiadavku na zrezanie stromu je potrebné poda� písomne na mestský úrad. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - bolo by potrebné zamyslie� sa nad tým ako udržiava� �istotu a poriadok v meste  
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   v d�och pracovného vo�na a pokoja, ke� v týchto d�och nepracujú Technické služby 

   a pracovníci na aktiva�né služby, 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - budeme h�ada� spôsob ako tento problém vyrieši�. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - na minulom zasadnutí som vzniesol aj interpeláciu, že nie je uzavretý plot z jednej  

   strany pri Rímskokatolíckej fare a terén nie je upravený,  

 - je potrebné urobi� nejakú zábranu, aby nedošlo k úrazu. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - Rímskokatolícky farský úrad si oplotil svoj pozemok, 

 - �alšia nevybudovaná �as� je mestská a vyriešime to takým spôsobom, že schválime  

   v rozpo�te na budúci rok �iastku na vybudovanie nového plota v tomto úseku na pešej  

   zóne, 

 - mesto uvažuje prostredníctvom projektov zrealizova� v tej �astí aj detské ihrisko. 

  

17. Rôzne 
  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie za vykonávanú prácu zamestnancom Zberného dvora.  

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - informujem, že Rómovia na Ul. festivalovej nemajú žiadne podlžnosti vo�i 

   spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o.,   

 - je chvályhodné, že sa vytvoril systém, aby nedochádzalo k ich zadlžovaniu. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - tieto výsledky sú dôkazom toho, že sa vynakladá ve�a úsilia zo strany mesta, aby 

   sa situácia vylepšila. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pochvalne sa vyjadrujem k tomu, že na Protipovod�ových prácach pracujú nielen 

   neprispôsobiví ob�ania.  
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 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ 

 - d�a 14.9.2012 sa uskuto�ní podpisová akcia na projekt „Vyhraj svoje ihrisko“. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �akujem všetkým organizátorom za úspešný priebeh Dukelského behu mieru, 

 - srde�ne pozývam na tieto akcie:  

   d�a 12.9.2012 o 16.00 hod. – odborný seminár „Komplexná obnova bytových domov“, 

   d�a 13.9.2012 o 10.00 hod. – slávnostné odovzdanie stavieb do užívania a  

   rekonštrukcia pešej zóny a Ul. 8. mája, 

   d�a 23.9.2012 sú�až vo varení pirohov. 

  
18. Záver 

  
 V závere primátor Ing. Ján Holod�ák 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: Anna Vašková, v.r. 
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