
Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 5. februára 2013   

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 hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

5. Informatívna správa o investi�nom zámere výstavby sply�ovacej elektrárne 

 v meste Svidník 

6. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení 

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške mesa�ného  

 príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na  

 �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, o výške mesa�ného 

 príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského strediska záujmovej 

 �innosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu 

 nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 

 v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 

8. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
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9. Návrh na výstavbu Pomníka na „P�aci“ vo Svidníku 

10. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 5/2012 

11. Návrh na obstaranie Zmeny �. 3 územného plánu mesta Svidník 

12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového domu „B6“ 

13. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za 2. polrok 2012 

14. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

15. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 

16. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2012 

17. Interpelácie poslancov 

18. Rôzne 

19. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal:    

   poslancov MsZ, 

   Petra Pilipa, poslanca Prešovského samosprávneho kraja, 

   PaedDr. Jozefa Baslára, prednostu Obvodného úradu Svidník, 

   Mgr. Helenu Hrebe�ákovú, riadite�ku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

   zástupcov spolo�nosti MENERT, s.r.o. Ša�a, 

   Mgr. Miloša Stron�eka, predsedu Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, 

   JUDr. Gabriela Kali�áka, riadite�a spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o., 

   Michala Picha, riadite�a TS mesta Svidník, 

   zástupcov regionálnych médií, 

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

 - poslanci MUDr. František Kru�, Andrej Ty� a Ing. Vladimír Žak ospravedlnili svoju  

   neú�as� na rokovaní, 

 - poslanec Mgr. Adrián Labun ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 
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  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 

  - k programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Kamila Be�ka, Mgr. Vladimíra 

     Kali�áka a Vladislava Sluka. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 13, za: 10, 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 poslancov: JUDr. Jána Gregu a Evu  

    Homzovú. 

   
 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - požiadal o súhlas, aby návrhy na uznesenie boli predkladané z jeho strany a v prípade  

   ak by boli zo strany poslancov podané pozme�ujúce alebo dopl�ujúce návrhy 

   tieto by predložila návrhová komisia, 

 - poslanci súhlasili s týmto návrhom. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 293/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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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 

  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Ku kontrole plnenia uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 294/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 28. januára 2013 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 295/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 
  
 Referovala: Mgr. Helena Hrebe�áková, riadite�ka RÚVZ vo Svidníku 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Vladislav Sluk, poslanec 

 - akým spôsobom sa prevádza �istenie pieskovísk? 

 - �i boli vykonané v našich najvä�ších podnikoch kontroly na dodržiavanie pracovných 

   podmienok, najmä na �o sa týka zimy na pracovisku a �i boli zistené nejaké nedostatky,  

   ktoré by ohrozovali zdravie pracovníkov. 

  
 Reagovala: Mgr. Helena Hrebe�áková, riadite�ka RÚVZ vo Svidníku 

 - pieskoviská sa pravidelne prehrabávajú, minimálne raz ro�ne sa vykonáva výmena  

   piesku alebo pod�a potreby jeho dezinfekcia, 

 - minulý týžde� boli vykonané merania v spolo�nosti  I.C.A., výsledky z meraní 

   zatia� nám nie sú známe, ale bolo zistené, že niektorí zamestnanci pracovali v tri�kách 

   s krátkym rukávom. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 296/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Informatívna správa o investi�nom zámere výstavby sply�ovacej elektrárne 

 v meste Svidník 

  
 Predkladal: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca Mgr. Adriána Labuna. 

  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - vyjadril sa k predloženému investi�nému zámeru, 

 - obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v prvom rade oce�ujem túto ponuku, 

 - tepelné hospodárstvo je najcitlivejší bod, pretože sa dotýka všetkých ob�anov mesta, 

   o to �ažšie je rozhodova� sa a prijíma� opatrenia a návrh riešení, ktoré budú prospešné  

   hlavne pre ob�anov mesta, 

 - investícia v takomto rozsahu je ve�mi významná, pretože môže prinies� pracovné  

   miesta a môže zníži� aj cenu tepla, 
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 - odborníci musia posúdi�, aký je dosah na životné prostredie. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - neviem, �i je vhodná daná lokalita ktorá je medzi kultúrnym centrom a obytnou zónou,  

   musia sa k tomu vyjadri� kompetentné orgány a zauja� stanovisko, 

 - �i nebola nejaká iná alternatívna lokalita pre výber tohto projektu, napríklad smerom 

   na Ladomírovu po �avej strane, kde sme svojho �asu uvažovali s umiestnením bytovky  

   pre rómskych spoluob�anov? 

 - pri tomto projekte chýbajú nejaké referencie, kde by sme sa mohli ís� pozrie�, ako to  

   funguje v praxi, 

 - odporú�am predtým, ako za�neme uvažova� so zmenou územného plánu, zatia�  

   s týmto projektom po�ka� a stanovisko zauja� po nejakých prieskumoch a odborných   

   posudkoch. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - prvá úvaha bola, aby elektráre� bola postavená za Da�ovým úradom, ale táto 

   lokalita nebola vhodná, pretože sa nachádza v obytnej zóne a blízko školy, 

 - s týmto návrhom sme prišli z toho dôvodu, že ak chceme urýchli� tento proces pre  

   výstavbu potrebujeme pozemok, ktorý vlastní mesto. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - týmto návrhom sme sa zaoberali na zasadnutí komisie pre výstavbu, 

 - súhlasím s vyjadrením poslanca Mgr. Ha�ka s tým, že daná lokalita je nevhodná, 

 - v minulom volebnom období sme pre spolo�nos� SLUŽBYT, s.r.o. schva�ovali  

   zmluvu do roku 2029 na podobný projekt K3, aká je situácia s touto zmluvou? 

 - odporú�al by som uprednostni� našu firmu, aby pokra�ovala v tom, �o mala  

   rozpracované na K3, 

 - �o sa urobí s nadbyto�ným teplom, ktoré sa neodpredá spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o.? 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - tento proces nemá žiadny dopad na životné prostredie, pretože celý cyklus spracovania  

   biomasy je uzavretý, 

 - �o sa týka umiestnenia, naša firma nedisponuje pozemkami, preto v tejto oblasti 

   spolupracujeme v mestom, 
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 - prebyto�né teplo sa bude musie� likvidova� chladením. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vysvetlil filozofiu tohto projektu, 

 - v tomto lesoparku sa bude iba vyrába� plyn, spa�ova� sa bude na kogenera�nej  

   jednotke K3, 

 - obdobnú kogenera�nú jednotku má aj SLUŽBYT, s.r.o. kde spa�uje zemný plyn 

   a vyrába energiu, 

 - vítam túto investíciu v súlade s požiadavkami mesta, 

 - problém vidím iba v lokalite, 

 - pri sútoku riek na Petrovej doline sú pozemky, možno by investícia na odkúpenie 

   týchto pozemkov bola výhodnejšia ako vybudovanie prístupových ciest a skrátilo 

   by sa aj plynové potrubie. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - je pravdou, že je dobrá každá investícia, ale nie za každú cenu, preto je potrebné 

   zváži� tento projekt, 

 - je tu ur�itá obava z nevyskúšanej technológie, navyše investor nepodniká v energetike, 

 - prosím popísa� referen�né stavby, kde a ako dlho sú v prevádzke a výrobcu  

   technológie? 

 - kde vzniká decht, aké je jeho ro�né množstvo a ako ho chcete likvidova�? 

 - aké skúseností má investor s prevádzkovaním energetických zariadení a aké  

   energetické zariadenia prevádzkuje jeho firma, resp. jeho spolo�ník MEAVIA s.r.o.? 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - európska únia tieto projekty ve�mi podporuje, 

 - ke� sa chcete pozrie� takéto projekty sú zrealizované v Rakúsku, v Litve, v Nemecku,   

 - máme ponuky od viacerých renomovaných firiem vo svete, 

 - firma MEAVIA, s.r.o. je nová firma, v ktorej som spolo�níkom, pôsobím dvadsa�  

   rokov v oblasti tepelnej energetiky, moja spolo�nos� má 225 zamestnancov, 

 - na Slovensku sa rozbieha osem takýchto projektov, 

 - našou snahou je realizova� tento projekt, ale nie za každú cenu, 

 - ved�ajším produktom pri tvorbe plynu je decht, ktorý chceme da� na �alšie  

   spracovanie, 
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 - všetky veci máme doriešené, naším cie�om je doda� spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o. 

   teplo. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - tí ktorí sme boli v minulom volebnom období pamätáme na mimoriadne  

   zastupite�stvo, ke� sme narýchlo schva�ovali zámer výstavby obdobnej kotolne na K3  

   pre SLUŽBYT, s.r.o. lebo v tom �ase bola vypísaná výzva na projekt, ale bohužia�  

   SLUŽBYT, s.r.o. to vtedy nestihol termín a táto akcia nebola zrealizovaná, 

 - akáko�vek lokalita sa vyberie, nebude vhodná,  

 - doteraz máme k dispozícii dve lokality, jedna je v K3 v obytnej zóne a druhá za  

   lesným závodom za dopravným ihriskom, 

 - pod�a m�a vhodnejšia lokalita je tá za lesným závodom, pretože nebude za�ažené 

   centrum mesta, menej bude za�ažená obytná zóna,  

 - �alším rozdielom je to, že SLUŽBYT, s.r.o., aby postavil takú technológiu �aká 

   na výzvy, lebo nemá svoje prostriedky a tu máme investora, ktorý prichádza zo 

   svojimi prostriedkami a prinesie investície do mesta, 

 - z týchto dvoch alternatív táto možnos� je lepšia. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - kvitujem každého investora, ktorý sa rozhodne investova� do nášho mesta, 

 - táto investícia má pod�a môjho názoru nesystémové, pochybné riešenia, 

 - s kým máte dohodu na dodávku slamy? 

 - akým spôsobom chcete dopravova� slamu, ako ju chcete skladova� a ako zabránite 

   aby nedochádzalo k jej rozfúkavaniu vetrom? 

 - je zavádzajúca konštatácia, že SLUŽBYT, s.r.o. nebude musie� investova� do nových, 

   ani existujúcich zdrojov tepla, je to nesystémové riešenie a ni� neriešiace pre 

   mesto ani pre SLUŽBYT, s.r.o. 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - o procese dodávky slamy rokujeme s po�nohospodármi, 

 - v tejto oblasti máme vytvorený projekt v spolupráci s družstvami, 

 - vieme si zabezpe�i� slamu aj teplo a taktiež je zabezpe�ené aj skladovanie slamy 

   tak, aby boli dodržané predpísané normy. 

  



 9 

 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - poznamenávam, že som navrhol na zváženie lokalitu smerom na Ladomírovu. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - �o sa týka dechtu, poznamenávam, že celý technologický proces je riadený nejakými  

   platnými normami, ktoré musí investor dodržiava�, 

 - �o sa týka investície, je to súkromná investícia, preto nevidím dôvod pýta� sa, �i budú 

   ma� dostatok biomasy, pretože je to ich problém. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - dnes rokujeme o zámere, preto je potrebné najprv ho schváli� a následne by sme mali 

   rokova� o výbere lokality, 

 - rozprávame o nezanedbate�nom poklese ceny za teplo, preto m�a ako komunálneho 

   politika a nie energetika zaujíma výsledná cena za teplo pre ob�anov tohto mesta. 

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

 - alternatívna dodávka tepla by nám mala zabezpe�i� nižšiu cenu a hlavne stabilnú 

   dodávku,  

 - z predmetnej štúdie vyplýva, že tá dodávka nie je až taká stabilná, 

 - chýbajú referencie hlavne keby to boli na Slovensku, kde by sme sa mohli ís� na to 

   pozrie�, 

 - nebránime sa tomu, ak to teplo bude lacnejšie a predovšetkým stabilné, chceme 

   nejaké garancie, 

 - poprosil by som, ak by ste v budúcnosti robili nejaké prepo�ty, aby ste ich vopred 

   s nami prekonzultovali, pretože niektoré údaje zverejnené v regionálnej tla�i nie sú  

   pravdivé a môžu ovplyvni� mienku ob�anov, 

 - vysvetlil dôvod, pre�o nie je zrealizovaný projekt na drevoštiepku na K3. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - našim cie�om je ma� kvalitné, dobré tepelné hospodárstvo, 

 - je tu priestor na diskusiu, rokujme o rôznych variantoch a �i sa rozhodneme správne, 

   záleží na nás, 

 - to, že sme dali nájomnú zmluvu pre SLUŽBYT, s.r.o. na 6 rokov, nám ni� nerieši, 
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   6 rokov nám nezabezpe�uje žiadne investície do tepelného hospodárstva, 

 - nie je to dobré riešenie a treba h�ada� spôsob, ako sa posunú� �alej v tejto oblasti. 

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

 Prítomní: 14, za: 12, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 297/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka od 11.00 hod. do 11.10 hod. 

  
6. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku 

  
 Referoval: Mgr. Miloš Stron�ek, predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody  

                 vo Svidníku 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - takýto re�ník oh�adne festivalu tu dávno nebol, boli sme zvyknutí zo strany ZRUS, na  

   celkom iný prístup, 

 - v organiza�nom procese mi chýbalo meno riadite�ky POS, PhDr. Márie Pajzinkovej, 

 - jedna sa o festival trochu iného typu, ako sme boli doteraz zvyknutí na Slávnosti 

   kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, 

 - primátorom bolo spomínané, že pomoc zo strany mesta bude vo forme nefinan�nej, 

   prenájmom amfiteátra a poskytnutými službami, ale aj nefinan�ná pomoc nie�o stojí,  

 - chcem sa opýta� predstavite�ov mesta, �i tá pomoc bude rovnako koncipovaná pre  

   obidva festivaly alebo si vyberieme prioritný festival? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - deklaroval som a deklarujem, že zo strany mesta podporíme obidva festivaly, lebo je 

    to našou morálnou povinnos�ou. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - prosím organizátorov, aby stanové meste�ko situovali nie za futbalové ihrisko, pretože 

   môže dôjs� k jeho zni�eniu, ale za tréningové alebo v areáli kúpaliska a klziska. 

  
 PaedDr. Ladislav Puškár, ob�an mesta 

 - vo svojom vystúpení vyjadril nesúhlas s prípravou dvoch podobných festivalov, 
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 - zdôraznil, že prípravou a uskuto�nením okrem tradi�ných Slávnosti kultúry 

   Rusínov-Ukrajincov Slovenska aj druhého Rusínskeho festivalu, pokra�uje realizácia 

   ne�udského a bezcitného programu deukrajinizácie Slovenska. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - poznamenal, že na pôdu mestského zastupite�stva neparí riešenie konfliktov medzi 

   Rusínmi a Ukrajincami.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - vystúpenie pána Puškára nebolo v súlade s rokovacím poriadkom, 

 - žiadnu národnostnú menšinu nechcem diskriminova�, ale ani žiadna národnostná 

   menšina by nemala iných diskriminova�, 

 - už dlhé roky nielen na verejnosti, ale aj na mestskom zastupite�stve je nespokojnos� 

   s úrov�ou Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, 

 - bolo ve�a návrhov, ako tú prácu zlepši�, ale žiadna dobrá myšlienka sa nedokázala 

   presadi�, 

 - Rusínska obroda a ZRUS by mali navzájom spolupracova�, pretože zastupujú tú istú  

   skupinu obyvate�stva, 

 - �udia nech si vyberú a zhodnotia �o je lepšie, �o má perspektívu, 

 - verím, že Rusínsky festival nebude kópiou Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 

   Slovenska. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vystúpenie PaedDr. Puškára nepatrí na rokovanie mestského zastupite�stva, 

 - teším sa každej jednej akcii, ktorá bude v meste, len aby sme to finan�ne zvládli, 

 - bol by som rád, keby sme na �alšom zasadnutí dostali finan�né vyjadrenie  

   ko�ko nás budú stá� tieto obidva festivaly. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 298/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške mesa�ného  
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 príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na  
 �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, o výške mesa�ného 

 príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského strediska záujmovej 
 �innosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na  

 úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na  
 režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež predložený návrh prerokovala  

   a tento odporú�a prija�, 

 - zdôvodnila potrebu zvyšovania týchto poplatkov. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - predložený návrh je dôsledne zdôvodnený riadite�mi škôl,  

 - predkladám po konzultácii s riadite�om CV� tieto pozme�ujúce návrhy v �lánku 7: 

 - v bode 1 sa �íslovka 5,00 nahrádza �íslovkou 3,00, 

 - v bode 3 sa �íslovka 3,00 nahrádza �íslovkou 2,00, 

 - v bode 4 sa za slovo Svidník dop��a text „sú 2,00 EUR a ten sa zvýši o hodnotu“...  

   Slová „je hodnota“ sa vypúš�ajú, 

 - v bode 5 sa �íslovka 3,00  nahrádza �íslovkou 2,00, 

 - v bode 7 sa vypúš�ajú slová vety „znížená o 3,00 EUR mesa�ne“, 

 - v bode 8 sa na konci vety dop��a text „zvýšená o sumu 2,00 EUR mesa�ne“, 

 - v bode 9 sa slová „od 2,00 EUR do 6,00 EUR mesa�ne pod�a druhu a náro�nosti 

   vykonávanej aktivity ur�enej riadite�om CV�“ nahrádzajú slovami „2,00 EUR  

   mesa�ne“, 

 - v bode 10 sa slová „od 6,00 EUR do 10,00 EUR mesa�ne pod�a druhu a náro�nosti 

   vykonávanej aktivity ur�enej riadite�om CV�“ nahrádzajú slovami „4,00 EUR  

   mesa�ne“. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - nesúhlasím z navýšením príspevku pre MŠ po�as prázdnin, táto položka nie je  
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   odôvodnená, preto žiadam bu� ústnu alebo písomnú odpove�, �o sa skrýva za touto 

   položkou. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je to ve�mi dôležitý dokument, 

 - predložený návrh nie je dobre spracovaný, 

 - chýba zmysluplný prepo�et, �o to prinesie školským zariadeniam, 

 - poslanec Kali�ák predkladá návrh, ale v tejto chvíli neviem posúdi�, �o to prinesie, 

 - chýbajú vyjadrenia školských rád,  

 - navrhujem tento bod stiahnu� z rokovania. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetky návrhy predložili riaditelia jednotlivých škôl. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - navrhuje sa rapídny nárast príspevku pre MŠ po�as prázdnin, 

 - pri terajšom financovaní zo strany škôl nebude záujem o školské kluby detí, systém 

   je trochu nepremyslený, 

 - tak ako som už prezentoval na minulom zasadnutí, prevádzkovanie CV�  na školách by  

   bolo ove�a ekonomicky výhodnejšie. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - predkladám pozme�ujúci návrh, a to navýši� príspevok pre školský klub detí z 0,50  

   EUR na 3,00 EUR. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - súhlasím s tým, aby sa tento návrh stiahol z rokovania, 

 - doporu�ujem prerokova� aj v kluboch. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nako�ko po�as rokovania bolo predložených ve�a pozme�ujúcich návrhov priklá�am 

   sa k tomu, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania. 

  
 Hlasovanie �. 9 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka v �lánku 7: 

 - v bode 1 sa �íslovka 5,00 nahrádza �íslovkou 3,00, 

 - v bode 3 sa �íslovka 3,00 nahrádza �íslovkou 2,00, 
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 - v bode 4 sa za slovo Svidník dop��a text „sú 2,00 EUR a ten sa zvýši o hodnotu“...  

   Slová „je hodnota“ sa vypúš�ajú, 

 - v bode 5 sa �íslovka 3,00  nahrádza �íslovkou 2,00, 

 - v bode 7 sa vypúš�ajú slová vety „znížená o 3,00 EUR mesa�ne“, 

 - v bode 8 sa na konci vety dop��a text „zvýšená o sumu 2,00 EUR mesa�ne“, 

 - v bode 9 sa slová „od 2,00 EUR do 6,00 EUR mesa�ne pod�a druhu a náro�nosti 

   vykonávanej aktivity ur�enej riadite�om CV�“ nahrádzajú slovami „2,00 EUR  

   mesa�ne“, 

 - v bode 10 sa slová „od 6,00 EUR do 10,00 EUR mesa�ne pod�a druhu a náro�nosti 

   vykonávanej aktivity ur�enej riadite�om CV�“ nahrádzajú slovami „4,00 EUR  

   mesa�ne“. 

 Prítomní: 14, za: 4, proti: 1, zdržali sa: 9, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 10 – pozme�ujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša: navýšenie príspevku 

 pre školský klub detí z navrhovaných 0,50 EUR na 3,00 EUR. 

 Prítomní: 14, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 13, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh poslanca PaedDr. Jozefa Poperníka: stiahnu� bod �. 7 z  

 rokovania. 

 Prítomní: 14, za: 8, proti: 1, zdržali sa: 5, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovaním tento materiál bol stiahnutý z rokovania. 

  
 Obed�ajšia prestávka od 13.10 hod. do 14.10 hod. 

  
 Poslanci Mgr. Vladimír Kali�ák a MUDr. Viliam Revický ospravedlnili svoju neú�as� 

 z �alšej �asti rokovania. 

  

8. 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 �asti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 
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 629/113 pre Martina Ždi�aka, Gen. Svobodu 648/11, Svidník neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k prenájmu �asti nebytových priestorov objektu 

 bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 pre Martina Ždi�aka, Gen. Svobodu 

 648/11, Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 299/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K priamemu predaju pozemku parcela KN  �. 202/623 pre Jozefa Gajdoša, Duklianska  

 642/9, Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k priamemu predaju pozemku parcela KN �.  

 202/623 pre Jozefa Gajdoša, Duklianska 642/9, Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 300/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – �as� skladu pri  

 kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824 neboli vznesené žiadne  

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj  

 nehnute�nosti – �as� skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 301/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena na pozemok parc. �. KN E 1-1501 pre DENTAL Comfort, 

 s.r.o., Kpt. Pavlíka 605/8, 089 01 Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k  zriadeniu vecného bremena na pozemok parc. �. 

 KN E 1-1501 pre DENTAL Comfort, s.r.o., Kpt. Pavlíka 605/8, 089 01 Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 302/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena na pozemky KN C �. 221/20 a KN C �. 221/26 vo 

 vlastníctve METAL CONTAINER, a.s. pre mesto Svidník neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 
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 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k  zriadeniu vecného bremena na pozemky KN C 

 �. 221/20 a KN C �. 221/26 vo vlastníctve METAL CONTAINER, a.s. pre mesto  

 Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 303/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Návrh na výstavbu Pomníka na „P�aci“ vo Svidníku 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - je potrebné oceni� úsilie pána Le�a a jeho spolutvorcov, 

 - priklá�am sa k myšlienke vypísa� aspo� na �as� tejto sumy verejnú zbierku, 

 - súhlasím s tým, aby sa tento zámer schválil, ale rozhodovanie o rozpo�tovom náklade  

   by som presunula na 2. polrok 2013, ke� bude jasný vývoj finan�ných prostriedkov 

   v meste, 

 - odporú�am h�ada� možnosti v systémoch grantovej pomoci, 

 - navrhované miesto je pod�a m�a nedôstojné, 

 - dôstojnejšie miesto by bolo na za�iatku pešej zóny pri hodinách. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - je potrebné cti� si históriu našich predkov, 

 - na lokalitu sú rôzne názory, ale tento priestor je ve�mi vzácny pre starých  

   Svidní�anov, 

 - tento priestor bol významným trhovým miestom, tento priestor tam bol po stáro�ia, 

 - urobí sa verejná zbierka a pevne verím, že Svidní�ania s rados�ou na tento ú�el  

   prispejú tak, ako ho postavili naši predkovia. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - �o je to história? 

 - kto si pamätá tento pamätník? 

 - myslím si, že v meste je dos� tých pamätníkov, ktoré si vážime, udržiavame a ktoré sú  

   históriou, ktorú si naši rodi�ia a prarodi�ia pamätajú, 
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 - nie je dôvod, aby sme sa vracali do tak krátkeho obdobia z minulosti, 

 - vážim si pána Dulebu a Le�a, ale kde boli 60 rokov, že až teraz chcú robi� pamätníky? 

 - mesto �alší pomník nepotrebuje. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - ja si pána Le�a ako �loveka a odborníka hlboko vážim, 

 - nesúhlasím s vystúpením poslanca Dudáša, 

 - samozrejme, že máme v meste aj iné problémy, ktoré treba rieši�, ale toto myslím si, že  

   je to dobrá myšlienka, 

 - stotož�ujem sa s vystúpením poslankyne Ivan�ovej, 

 - na výstavbu tohto pomníka prispejem svojim mesa�ným poslaneckým platom. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - história je mojou zá�ubou, 

 - tento návrh s históriou nemá ve�a spolo�ného, lebo sa nezachovali žiadne dôkazy, 

   existuje iba nejaká fotografia, 

 - navrhované miesto je nedôstojné, 

 - odznel tu návrh na umiestnenie na konci pešej zóny, ale pod�a m�a z architektonického 

   h�adiska to nebude možné, 

 - tento pamätník je príliš vzdialený našej sú�asnosti, 

 - sta�ilo by možno iba umiestni� na vhodné miesto pamätnú tabu�u s vyobrazením tohto  

   pamätníka, 

 - všetky tieto náležitosti by mohlo robi� ob�ianske združenie alebo nadácia, ktoré by boli  

   iniciátormi a mesto by mohlo poskytnú� pozemok. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - ctím si všetky pamätníky, 

 - ke� je zo strany ob�anov taká iniciatíva, podporujem tento návrh. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 9. 

 Prítomní: 12, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 304/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
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 mesta Svidník �. 5/2012 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - komisia finan�ná a správy majetku mala k predloženému návrhu ur�ité výhrady a k  

   tomu, že nepomerne viac finan�ných prostriedkov je navrhnuté cirkvám, futbalistom 

   a volejbalistom, 

 - z môjho poh�adu navrhnuté finan�né prostriedky pre cirkev sú nevyhnutné a sú 

   navrhnuté v minimálnom množstve, ktoré môžme poskytnú�, 

 - navrhnuté finan�né prostriedky pre futbal a volejbal do konca sezóny nebudú 

   posta�ova�, budeme musie� ešte h�ada� spôsob, ako to dofinancova�.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - chcem poprosi� pri príprave nových zmlúv s prijímate�mi príspevkov zakomponova�  

   do obsahu zmluvy povinnos� publicity, a to formou oznamu v miestnej tla�e a na  

   infokanáli s tým, aby bolo zverejnené o akú konkrétnu akciu išlo a že táto akcia bola  

   uskuto�nená s prispením príspevku mesta, 

 - doloženie splnenia podmienky publicity by malo by� sú�as�ou vyú�tovania, pri ktorom  

   neprijíma� formuláciu „na �innos�“.  

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 10. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 305/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Návrh na obstaranie Zmeny �. 3 územného plánu mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k zmene funk�ného využitia plochy v lokalite  

 hotela Dukla, parcela KN C 811/1, k.ú. Svidník, Ul. Poštová. 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie �. 306/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k zmene funk�ného využitia plochy v lokalite  

 za futbalovým ihriskom, parcela KN C 4505, k.ú. Svidník, Ul. Festivalová. 

 Prítomní: 12, za: 4, proti: 2, zdržali sa: 6, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k zmene funk�ného využitia plochy v lokalite  

 hotela Dukla, parcela KN C 811/6 a parcela KN C 811/7, k.ú. Svidník, Ul. Poštová. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 307/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového domu „B6“ 
  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vítam takúto iniciatívu, 

 - kto bude rozhodova� o pride�ovaní bytov? 

 - pevné verím, že sa za�ne aj s �alšou takouto výstavbou. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - budú to nájomné byty, 

 - v zmysle VZN komisia bude rozhodova� o pride�ovaní bytov. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - komisia pre výstavbu, územného rozvoja, dopravu a životné prostredie po prerokovaní 

   tento návrh odporú�a schváli�. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - budú sa byty pride�ova� formou losovania tak, ako doteraz? 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - uchádza�i o pridelenie bytu budú musie� sp��a� ur�ité kritéria. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - táto iniciatíva je ve�mi dobrá, pretože už roky sa v meste ni� také nepostavilo, 
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 - pri pride�ovaní bytov budú musie� by� dodržané ur�ité kritéria a podmienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 12. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 308/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za 2. polrok 2012 
  
 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - po�akoval ná�elníkovi mestskej polície a jeho zamestnancom za vykonávanú prácu. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 13. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 309/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

  
 Predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta 

 Mesa�ný plat primátora od 1. marca 2013 bude vo výške 2937,00 EUR. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 14. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 310/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Poslanky�a Mgr. Marcela Ivan�ová ospravedlnila svoju neú�as� z �alšej �asti  

 rokovania. 

15. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 15. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 311/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2012 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k bodu �. 16. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 312/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Interpelácie poslancov 
  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - žiadam zapracova� do �alšej výstavby ciest a miestnych komunikácií výstavbu  

   príjazdovej cesty ku garážam na Ul. Duklianskej za stanicou VVS (odpovedané), 

 - aká je situácia s osvetlením križovatky pri Alpinke? (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - problém s výstavbou príjazdovej cesty ku garážam je jedine vo financiách. Na jej 

   zrealizovanie je potrebných 11000,00 EUR. O možnosti výstavby budeme rokova� 

   s riadite�om TS mesta, 

 - �o sa týka problému verejného osvetlenia na križovatke pri Alpinke, zo strany mesta 

   boli doložené všetky podklady na Východoslovenskú distribu�nú, a.s. Košice.   

   Zástupcom tejto spolo�nosti bolo pris�úbené, že maximálne do mesiaca bude táto 

   výstavba zrealizovaná. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam preveri� a zjedna� nápravu zo strany TS mesta z akého dôvodu sa zdržiava ve�a  

   vody na ceste v úseku od Ul. mládeže smerom ku Ve�ierke pri odbo�ovaní k V2  

   (neodpovedané), 

 - žiadam zabezpe�i� nové sie�ky na bránkach na ihrisku s umelou trávou, pretože sú 
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   potrhané (neodpovedané), 

 - dostal som odpove� na moju interpeláciu z Krajského úradu pre pozemné komunikácie  

   a cestnú dopravu Prešov oh�adne zákazu vjazdu cisterien cez mesto. V tomto vyjadrení 

   sa nespomína umiestnenie na kruhovom objazdi smerom od Bardejova zvislé  

   zna�enie so šípkami oh�adne zákazu vjazdu týchto vozidiel cez mesto. Taktiež mesto 

   na základe dohody malo požiada� Krajský úrad pre pozemné komunikácie a cestnú  

   dopravu Prešov o vypracovanie projektu. Aká je situácia v tejto veci? (�iasto�ne  

   odpovedané). 

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

 - v sú�asnosti nákladné auta nemôžu premáva� po obchvate z dôvodu umiestnenia 

   dopravnej zna�ky „Zákaz vjazdu vozidiel s nebezpe�ným nákladom“. Tohto roku 

   bude sprevádzkovaný dia�kový vodovod „Medzianky – Svidník“ a potom sa bude 

   musie� požiada� Ministerstvo dopravy, ŽP a RR SR, aby prehodnotilo štúdiu vplyvov  

   na životné prostredie, ktorá bola spracovaná v súvislostí s obchvatom. �o sa týka 

   umiestnenia zvislého zna�enia na kruhovom objazde Krajský úrad pre pozemné 

   komunikácie a cestnú dopravu v Prešove mal vypracova� štúdiu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka umiestnenia zákazu vjazdu cisterien cez mesto odporú�am poslancovi  

   Slukovi osobne tento problém dorieši� s Ing. �epanom. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ob�ania požadujú zrealizova� oplotenie cintorína na Nižnom Svidníku (odpovedané), 

 - opravi�, resp. zrekonštruova� st�py mestského rozhlasu, ktoré sú na okrajových 

   �astiach mesta (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - s oplotením cintorína je problém. Pristúpili sme v dobrej viere k výsadbe tují, že to 

   bude dôstojné. Skúsime urobi� prepo�et nákladov, ale momentálne to nie je možné 

   zrealizova�, 

 - v meste postupne prebieha údržba st�pov mestského rozhlasu. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - �o sa týka oplotenia cintorína na Nižnom Svidníku, teraz je to omnoho krajšie,  
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   vkusnejšie ako to bolo predtým, také námety by nás nemali trápi�, 

 - žiadam prednostu mestského úradu, aby odpovede interpelujúcim boli zasielané 

   e-mailovou poštou a neposiela� doporu�enou poštou (neodpovedané). 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - v mene ob�anov mesta žiadam opravi� chodník z Ul. Sov. hrdinov na Ul. Pavlovi�ovu, 

   t.j. oproti rodinnému domu pána Andreja Pa�ka (odpovedané), 

 - žiadam rozšíri� parkovacie plochy za b.j. K/85 na Ul. �. Štúra oproti parkovisku pri 

   bývalom OD Jednota (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka opravy chodníka, pozrieme sa na to v rámci údržby, 

 - rozšírenie parkovacích plôch bude závisie� od finan�ných možností. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - upozor�ujem na skuto�nos�, že pracovníci TS pri vývoze odpadu vysypali do toho 

   istého vozidla separovaný odpad s PEP f�ašami spolu s ostatným odpadom  

   (�iasto�ne odpovedané), 

 - žiadam zástupcov spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o. zjedna� nápravu po realizácií  

   teplovodného kanála na Ul. Sov. hrdinov pri b.j. B26 nako�ko po vysprávkach sadla 

   zem a vytvorila sa ko�aj. Je to priamo na parkovisku za b.j.  B26, kde pán Hudák má 

   autodiel�u. Toto parkovisko som navrhol zakomponova� do údržby na tento rok, lebo 

   je v dezolátnom stave (neodpovedané), 

 - má význam, aby sme na�alej vlastnili transformátor pri stavebnom podniku 

   a strojár�ach? (neodpovedané) 

 - ke�že sme neodsúhlasili hlasovaním zmenu územného plánu mesta oh�adne tepelnej 

   elektrárne zamietli sme 100 miliónovú investíciu? (odpovedané) 

  
 Reagoval: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

 - poukázaný problém s vývozom odpadu preveríme. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka elektrárne, uskuto�nia sa �alšie rokovania, všetko sa bude odvíja� od toho, 

   toho kde sa vytypuje lokalita, ale mesto nemá pozemky, 

 - �o sa týka transformátora, pozrieme sa na to.  
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18. Rôzne 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informoval o zmenách v Organiza�nom poriadku Mestského úradu vo Svidníku, ktorý 

   nadobudol ú�innos� od 1. januára 2013 a ktorého celé znenie je zverejnené aj na  

   webovej stránke mesta, 

 - obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k prijatým rozpo�tovým opatreniam primátora  

 mesta. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 313/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Alena Padová, komunitný konzultant 
 - informovala o �innosti komunitného centra v meste Svidník, 

 - obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21. Záver 
  
 V závere primátor Ing. Ján Holod�ák po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie 

 o 16.00 hod. ukon�il. 

  

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

 

záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

  
 

 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
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Overovatelia zápisnice:   

   

   

JUDr. Ján Grega, v.r.  Eva Homzová, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanky�a MsZ 
 
 


