
Zápisnica z 18. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  13. decembra 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 15/2012, ktorým sa mení 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 10/2011 o miestnych daniach 

 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 16/2012, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník  �.5/2011  o poskytovaní  

 sociálnych služieb a o  úhradách za poskytované sociálne služby 

6. Návrh viacro�ného programového rozpo�tu mesta Svidník na roky 2013 – 2015 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacro�ného programového  

 rozpo�tu mesta Svidník na roky 2013 - 2015   

8. Návrh 3. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2012�

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

10. Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými 

 právami, finan�nými prostriedkami, záväzkami a poh�adávkami  za rok 2011  
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 a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Svidník  

 vykonanej NKÚ SR v d�och  9. augusta 2012 až 17. októbra 2012 a o prijatých 

 opatreniach 

11. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení školských stredísk 

 záujmovej �innosti pri základných školách v meste Svidník 

12. Návrh na zmenu sídla Centra vo�ného �asu Karpatská 803/11, Svidník 

13. Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny (obytný súbor pri Pamätníku  

 SA vo Svidníku) 

14. Návrh výstavby bytového domu „B6“ vo Svidníku 

15. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 

 (obdobie júl – november 2012) 

16. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013 

17. Návrh na udelenie Cien mesta Svidník PaedDr. Jozefovi Rodákovi, Mgr. �ubošovi 

 Mali�akovi a Vojenskému historickému ústavu v Bratislave 

18. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2013 

19. Interpelácie poslancov 

20. Rôzne 

21. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal:    

   poslancov MsZ, 

   Jozefa Studeného, zástupcu spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o., 

   Viktora Mi�a, zástupcu TS mesta Svidník, 

   zástupcov regionálnych médií, 

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

 - na za�iatku rokovania neboli prítomní poslanci: Mgr. Adrián Labun, Mgr. Kamil  

   Be�ko, Viktor Varchola a Mgr. Ján Ha�ko. 
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 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: 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: Evu Homzovú, MUDr. Viliama 

    Revického a JUDr. Jána Gregu. 

   
  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: Cyrila Dudáša a Ing. Vladimíra Žaka. 

   
 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: 17, za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 270/2012 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. 
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 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: 17, za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 271/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 3. decembra 2012 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: 17, za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 272/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 15/2012, ktorým sa mení 
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 10/2011 o miestnych daniach 
 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - po�akoval sa za zakomponovanie jeho pripomienky do predkladaného návrhu,  

   ktorú vzniesol v rámci lehoty pripomienkového konania, 
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 - ke�že v tomto roku sme už znížili právnickým osobám a podnikate�om da� zo stavieb 

   a teraz znižujeme aj da� z bytových a nebytových priestorov využívaných na  

   podnikanie, myslím si že toto zníženie je možné vykompenzova� práve vo vä�šej 

   miere zvýšením poplatkov za odpad, 

 - pod�a m�a za posledné roky mesto trochu vychádzalo v ústrety podnikate�ským  

   subjektom, 

 - navrhol som, aby bežní �udia boli navýšením poplatku za�ažení menej ako 

   podnikatelia, 

 - zvýšené náklady si podnikatelia môžu da� do nákladov.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - problematika navýšovania poplatkov je vždy citlivá téma, 

 - je potrebné h�ada� rezervy tam kde sú, 

 - stále máme dos� takých, �o si neplnia svoje povinnosti vo�i VZN, 

 - zodpovední pracovníci na mestskom úrade by mali razantnejším spôsobom pristupova� 

   k neplati�om, by� menej ústretoví vo�i ním a nie iba evidova� tieto poh�adávky. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - pre�o zasa zvyšujeme poplatky, ve� aj skládku máme bližšie? 

  
 Mgr. Adrián Labu, poslanec 

 - poznamenávam, že mesto nie je platcom DPH a podnikatelia si DPH nemôžu  

   odpísa� z daní. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - mesto pri vymáhaní poh�adávok by malo pred podaním návrhu na exekúciu najprv  

   upozorni� neplati�ov o tejto pod�žnosti,  

 - podnikatelia zvýšením nákladov za odpad ušetria na dani z príjmu a nie na DPH. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - podporujem zvýšenie poplatkov, lebo pri ur�itých aktivitách nemôže by� mesto 

   stratové. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - mesto musí h�ada� spôsob ako vyrovna� rozpo�et, 

 - nemôžu by� náklady za odpad vyššie ako príjmy. 
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 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - komisia finan�ná a správy majetku MsZ po prerokovaní tento návrh odporú�a schváli�. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - z toho vyplýva, že skládka v Šemetkovciach je neefektívna? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - navýšenie poplatkov za odpad nesúvisí so skládkou v Šemetkovciach,  

 - vä�šia �as� nákladov vzniká pri separovanom zbere,  

 - vo�i neplati�om mesto pristupuje nekompromisne.  

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

 Prítomní: 17, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 273/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 16/2012, ktorým sa mení  
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník  �. 5/2011  o poskytovaní  
 sociálnych služieb a o  úhradách za poskytované sociálne služby 

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - tento návrh podporím, 

 - pre�o sa 9 rokov nezvyšoval poplatok za opatrovate�skú službu? 

 - je ve�ký nárast po�tu �udí, ktorí sú odkázaní na túto službu, 

 - každý klient musí by� zo strany mesta dôkladne sociálne prešetrovaný,  

 - v auguste tohto roku sme schva�ovali VZN, ktoré malo by� platné od 1. septembra  

   2012 a teraz meníme a dop��ame VZN �. 5/2011, je to správne? 

 - poukazujem na to, že sa neplnia úlohy vyplývajúce z komunitného plánu,  

 - musím potvrdi� slová poslankyne Ivan�ovej, ktorá pri schva�ovaní tohto komunitného 

   plánu vyjadrila pochybnosti, že stanovené ciele sú nereálne. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - teraz sa potvrdili moje slová, že ciele stanovené v komunitnom pláne boli nereálne, 

 - je potrebné zreálni� komunitný plán. 
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 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 - mesto dôkladne zabezpe�uje sociálne šetrenie u klientov v zmysle zákona o sociálnych 

   službách,  

 - výšku poplatku sme nemenili z dôvodu, že v rokoch 2003-2005 sa náklady na  

   opatrovate�skú službu riešili formou dotácie zo štátneho rozpo�tu, 

 - �o sa týka komunitného plánu, v sú�asnej dobe v rámci projektu komunitného centra 

   prebieha spracovanie komunitného plánu pre rómsku komunitu a po jeho ukon�ení 

   budú prehodnotené priority komunitného plánu mesta. 

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

 Prítomní: 17, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 274/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

 Prestávka od 10.20 hod. – 10.25 hod. 

  

6. Návrh viacro�ného programového rozpo�tu mesta Svidník na roky 2013 – 2015 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - pre�o výška podielových daní na rok 2013 je taká istá ako v roku 2012, ke� už teraz 

   nám je známe financovanie CV� v roku 2013?   

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

 - výška podielových daní nemá ni� spolo�né s financovaním CV�, 

 - navrhujeme takú istú výšku ako v roku 2012, pretože nie je ešte schválený štátny  

   rozpo�et a predpokladá sa, že výška podielových daní nebude nižšia ako tento rok. 

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

 Prítomní: 17, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 6, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 275/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacro�ného programového  
 rozpo�tu mesta Svidník na roky 2013 - 2015   

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k bodu �. 7. 

 Prítomní: 17, za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 276/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8. Návrh 3. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2012�
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - z akého dôvodu dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov? 

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

 - k zníženiu kapitálových výdavkov dochádza z toho dôvodu, že úhrada faktúr za 

   realizáciu parkoviska pri Dome smútku a rekonštrukciu Ulice Kukorelliho bude 

   zrealizovaná až v budúcnom roku. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 8. 

 Prítomní: 16, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Poslanec PaedDr. Štefan �arný po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej 

 miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 277/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

 žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom �asti nebytových priestorov  

 objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 pre Martina Ždi�aka, Gen.  
 Svobodu 648/11, Svidník. 

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

 Poslanec PaedDr. Štefan �arný po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej 

 miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 278/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zrušeniu uznesenia MsZ �. 212/2012 zo d�a 6. augusta 2012 neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia MsZ �. 212/2012 zo d�a  

 6. augusta 2012. 

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

 Poslanec PaedDr. Štefan �arný po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej 

 miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 279/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zrušeniu uznesenia MsZ �. 351/2010 zo d�a 20. septembra 2010 neboli vznesené  

 žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia MsZ �. 351/2010 zo d�a  

 20. septembra 2010. 

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

 Poslanec PaedDr. Štefan �arný po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej 

 miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 280/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na priamy predaj pozemku parcela KN �. 202/623 pre Jozefa Gajdoša, 

 Duklianska 642/9, Svidník sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - je potrebné dôkladne ošetri� v zmluve, aby nedošlo k takej situácii, ako pri predaji 
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   pozemkov pri Sociálnej pois�ovni. 

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

 - tieto náležitosti budú ošetrené v zmluve. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k zámeru na priamy predaj pozemku parcela KN 

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

 Prítomní: 17, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 281/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predaju pozemku parcela KN �. 36/2 pre Rímskokatolícku cirkev, farnos� 

 „Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, Ul. Centrálna 64/8, Svidník sa vyjadrili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - v predchádzajúcom zámere nám bol známy ú�el výstavby a teraz v tomto návrhu 

   chýba zámer výstavby. 
  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na základe osobného rozhovoru so správcom farnosti mi bolo oznámené, že majú 

   záujem o výstavbu nehnute�nosti, 

 - konkrétny zámer zatia� nevedel zadefinova�, 

 - všetky projekty v rámci stavebného konania bude schva�ova� stavebný úrad.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - je potrebné dosledova�, aby nedošlo k takej výstavbe, ktorá by tienila susednej  

   budove, t.j. školskej družine, 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - pri predchádzajúcom predaji pánovi Gajdošovi boli konkrétne vyšpecifikované  

   podmienky,  

 - �ím je tento pozemok zaviazaný, ke� nám nie je známy ani zámer výstavby? 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - nesúhlasím s vyjadrením poslanca Sluka. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - ke� chce niekto zainvestova�, mali by sme podpori� takýto návrh.  
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 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k predaju pozemku parcela KN �. 36/2 pre 

 Rímskokatolícku cirkev, farnos� „Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, Ul. Centrálna 64/8, 

 Svidník. 

 Prítomní: 17, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 282/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými 
 právami, finan�nými prostriedkami, záväzkami a poh�adávkami  za rok 2011  
 a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Svidník  
 vykonanej NKÚ SR v d�och  9. augusta 2012 až 17. októbra 2012 a o prijatých 
 opatreniach 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je potrebné konkretizova� opatrenia �. 13, 25 a 27.  

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

 - v opatrení �. 13 išlo o kapitálové výdavky v ktorých bola zaevidovaná rekonštrukcia  

   strechy na kúpalisku, kde pod�a tvrdení NKÚ sa jednalo o bežnú opravu,  

 - v opatrení �. 25 išlo o poh�adávku vo�i firme KM-Systém vo výške 0,37 EUR, 

 - v opatrení �. 26 išlo o poh�adávku vo�i firme Ekoservis za odpredaj buldozéra zo  

   skládky Hrabov�ík, 

 - tieto poh�adávky sú už vyrovnané.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - na prvý poh�ad to pôsobí, že tých opatrení je ve�a, ale sú mestá aj ove�a horšie, 
 - v správe hlavného kontrolóra je minimálna zhoda s vytknutými nedostatkami NKÚ, 

 - hlavný kontrolór mesta by mal pôsobi� ako metodický orgán,  

 - plán kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra sa z roka na rok malo kedy mení, 

 - o�akávala som, že po tejto kontrole sa v pláne kontrolnej �innosti na rok 2013 

   zakomponujú také kontroly, aby sa v budúcnosti predišlo týmto nedostatkom,  
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 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - tí z nás, ktorí sú štatutármi a mali možnos� ma� kontrolu, vedia ako prebiehajú takéto 

   kontroly. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - NKÚ má svoju metodiku, pod�a ktorej prísne postupuje pri kontrolách, 

 - ja ako hlavný kontrolór, ako aj ostatní kolegovia, postupujeme pri kontrolách pod�a 

   svojej metodiky, 

 - v sú�asnej dobe prebiehajú rokovania medzi NKÚ a združením hlavných kontrolórov 

   oh�adne zjednotenia metodiky kontrol, 

 - v rámci svojej �innosti sa budem zameriava� aj na nedostatky, ktoré boli zistené 

   pri kontrole NKÚ. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - na základe tohto protokolu nedošlo k závažným porušeniam zákona, 

 - išlo prevažne o porušenia formálneho charakteru. 

  
 Ing. Michal Lažo, audítor 

 - auditor overuje ú�tovnú závierku, 

 - NKÚ sa zameriava na kontrolu po formálnej stránke ú�tovníctva, rozpo�tovania 

   a hospodárenia s majetkom mesta, 

 - metodika kontroly NKÚ má iné špecifiká ako metodika ú�tovnej závierky a má inú 

   metodiku, ako používa hlavný kontrolór mesta 

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k bodu �. 10. 

 Prítomní: 17, za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 283/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení školských stredísk 
 záujmovej �innosti pri základných školách v meste Svidník 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Jaroslav Ivan�o, riadite� CV� 

 - vonkajšie okolnosti nás nútia prijíma� také opatrenia, s ktorými vnútorne nesúhlasíme, 
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 - CV� vzniklo z vôle poslancov MsZ, 

 - pokles zdrojov financovania musí by� niekde cite�ný,  

 - realizujeme aktivity pre všetky deti v meste, 

 - chceme spolupracova� s riadite�mi MŠ, ZŠ a ZUŠ, 

 - rozhodnutie závisí od poslancov MsZ, my sme len výkonný orgán. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - žiadam, aby sa k danej problematike vyjadrili samotní riaditelia ZŠ. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nesúhlasím s vyjadrením riaditelia CV�, že rozhodnutie závisí od poslancov, 

 - nech sa k tejto veci vyjadria riaditelia ZŠ. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na základe osobného rozhovoru s riadite�kami ZŠ Komenského a ZŠ Karpatská 

   tieto potvrdili, že podporujú jedno CV� v meste.  

  
 PaedDr. Ján Šimko, zástupca riadite�a ZŠ 8. mája 

 - pod�a nášho názoru je to unáhlené rozhodnutie, 

 - žiadame, aby fungovanie krúžkov ostalo do konca školského roka tak, ako doteraz 

   a potom sa rozhodne, ako �alej. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - keby bolo CV� na škole, neboli by náklady na prevádzku, na techniku a na mzdy, 

 - aký po�et detí by ostal v CV� po novom roku? 

 - z ekonomického h�adiska žiadam prehodnoti� tento návrh a necha� CV� na školách 

   aspo� rok.  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam o stanovisko všetkých riadite�ov ZŠ. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pod�a osobných skúseností, pokia� dá žiak kredit v jednej škole nemôže návštevova� 

   krúžok na druhej škole, 

 - viac možností a viac krúžkov vyrieši jedno CV� v meste. 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež MsZ prerokovala tento návrh a odporú�a 

   schváli�, 

 - riaditelia ZŠ na komisii zaujali také stanovisko, ako bolo prezentované primátorom. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v roku 2005 bývalým vedením mesta bolo zrušené CV�, 

 - s odstupom �asu vidíme, že to nebolo dobré rozhodnutie, 

 - napravme túto chybu, 

 - podporme jedno CV� v meste. 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - podporujem návrh, aby v meste bolo jedno CV�. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - chýba mi vyjadrenie riadite�a CV�, ako plánuje narába� s �iastkou 72 tisíc EUR? 

 - návrh na vyradenie je k 31. decembru 2012, stihne sa to všetko zrealizova� k tomuto  

   dátumu? 

 - odporú�am, aby boli v meste štyri CV� do konca školského roka a potom na základe 

   poznatkov sa k tejto problematike vrátime a prehodnotíme daný stav, 

 - nepodporujem predložený návrh.  

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v prípade ak by sa nestihlo vyradi� k 31. decembru 2012 v návrhu na uznesenie sú  

   uvedené dve varianty. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - pod�a mojich vedomostí malo dôjs� iba k transformácii školských stredísk záujmových 

   �inností a teraz je vážny problém, že sa budú nazýva� centrá vo�ného �asu.  

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - prosím o vyjadrenie riadite�a CV� k �iastke 70 tisíc EUR. 

  
 Ing. Nadežda Ignacová, riadite�ka ZŠ Ul. Karpatská 

 - ke�že od nového roku dôjde k zmene financovania, z ekonomického h�adiska 

   nebude možné zabezpe�ova� tieto krúžky, preto súhlasím s tým, aby bolo jedno CV�. 

  



 15 

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

 - bohužia� po novom roku škola nebude schopná po finan�nej stránke zabezpe�i�  

   �innos� všetkých krúžkov. 

  
 Mgr. Jaroslav Ivan�o, riadite� CV� 

 - informoval o nákladoch a materiálovom vybavení na �innos� CV� od jeho vzniku, 

 - ubezpe�il prítomných, že bude efektívne naklada� s pridelenými finan�nými 

   prostriedkami, 

 - konštatoval, že predpokladal že diskusia bude skôr zameraná na riešenie financovania 

   CV� vzh�adom na zmenu od 1. januára 2013. 

  
 Prestávka: od 12.15 do 12.25 hod. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 11. 

 Prítomní: 17, za: 12, proti: 1, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 284/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Návrh na zmenu sídla Centra vo�ného �asu Karpatská 803/11, Svidník 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 12. 

 Prítomní: 17, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 5, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 285/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny (obytný súbor pri Pamätníku  
 SA vo Svidníku) 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - komisia pre výstavbu, dopravu, ŽP a RR MsZ po prerokovaní odporú�a tento návrh 
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   schváli�. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 13. 

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

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 a Ing. Vladimír Žak neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 286/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14. Návrh výstavby bytového domu „B6“ vo Svidníku 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - komisia pre výstavbu, dopravu, ŽP a RR MsZ po prerokovaní odporú�a tento návrh 

   schváli�. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vyjadrujem spokojnos�, že mesto pristúpilo s návrhom na výstavbu bytov aj pre 

   ostatných ob�anov, a nielen pre Rómov, 

 - odporú�am pri tejto príležitosti využi� bartrové jednotky.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - podporujem myšlienku a spôsob výstavby, 

 - akým smerom bude orientovaný tento blok, pretože v tomto priestore sú vysadené 

   stromy? 

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

 - navrhovaná bytová jednotka bude orientovaná kolmo k základnej škole, 

 - priestor, v ktorom sú vysadené stromy, je rezerva pre budúcu výstavbu. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 14. 

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

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 287/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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15. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 
 (obdobie júl – november 2012) 
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 15. 

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

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 288/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 16. 

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

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 289/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Návrh na udelenie Cien mesta Svidník PaedDr. Jozefovi Rodákovi, Mgr. �ubošovi 
 Mali�akovi a Vojenskému historickému ústavu v Bratislave 
  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - komisia pre ude�ovanie cien mesta prerokovala tieto návrhy a odporú�a schváli�. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 17. 
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 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 290/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2013 
  
 Predkladá: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 18. 

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

 Po�as hlasovania poslanci: PaedDr. Štefan �arný, Mgr. Ján Ha�ko, Viktor Varchola 

 neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 291/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. Interpelácie poslancov 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - pred bytovými jednotkami je problém s parkovaním áut, 

 - navrhujem vy�leni� nejaké percento parkovacích plôch na prenájom. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - daným návrhom sa budeme zaobera�. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - odporú�am, aby mesto neplati�ov a tých ob�anov, ktorí si neplnia povinnosti vo�i  

   mestu, vyzvalo na ich splnenie preukázate�ným spôsobom predtým, ako zašle návrh 

   na exekúciu. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - upozor�ujem na ve�mi zlý stav prístupových ciest pri garážach na Ul. gen. Svobodu, 

 - žiadam písomnú odpove�, 

 - existujú VIP vstupenky alebo permanentky na plaváre� pri ZŠ 8. mája? 
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 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - žiadam presne vyšpecifikova� garáže, ktoré majú tento problém, 

 - mesto nemá k dispozícií žiadne permanentky na plaváre� pri ZŠ 8. mája, v tejto 

   záležitosti odporú�am informova� sa u štatutára školy. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - kedy bude sprístupnené verejnosti klzisko? 

  
 Reagoval: Viktor Mi�o, zástupca TS mesta Svidník 

 - v tejto dobe sa prevádza revízia �pavku, potom sa za�ne s chladením tak, aby  

   k 21. decembra 2012 bola �adová plocha spustená. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ak prebehne úspešne revízia, okamžite sa za�ne s chladením tak, aby v �o najkratšom 

   termíne bolo klzisko verejnosti sprístupnené. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - �akujem za orezanie stromov v Parku arm. gen. Ludvíka Svobodu, 

 - žiadam premiestni� prechod pre chodcov na križovatke od Ul. Duchnovi�ovej smerom 

   na Ul. Komenského, 

 - odporú�am osvetli� prechody pre chodcov. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - premiestnenie prechodu pre chodcov bude postúpené dopravnej komisii na  

   prerokovanie, 

 - �o sa týka osvetlenia prechodov pre chodcov, nie sú na to finan�né zdroje. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - navrhujem aspo� jeden de� v týždni pred�ži� otváracie hodiny na mestskom úrade.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - týmto návrhom sa budeme zaobera�.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - na komisii pre verejný poriadok MsZ bola vznesená nespokojnos� so zverej�ovaním 

   neplati�ov za psov, pretože od augusta sa v tomto smere ni� neudialo,  

 - upozor�ujem na vä�ší výskyt psov na Ul. festivalovej, 
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 - osvetlenie prechodov pre chodcov by nemalo by� až tak finan�ne náro�né, navrhujem 

   preveri�, �i sa v týchto priestoroch nenachádzajú st�py, na ktoré by sa len umiestnili 

   svietidlá,  

 - žiadam zmonitorova� a urobi� opatrenia na zneužívanie kontajnerov �u�mi z mimo 

   mesta. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - danými pripomienkami sa budeme zaobera�.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - aká je situácia oh�adne zákazu vjazdu �ažších automobilov cez mesto? 

 - pre�o sa revízia na klzisku nevykonala skôr ale až teraz? 

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

 - �o sa týka zákazu vjazdu �ažších motorových vozidiel cez mesto zatia� nám nebolo 

   doru�ené stanovisko z krajského úradu, preto budeme urgova� ich vyjadrenie. 

  
 Reagoval: Viktor Mi�o, zástupca TS mesta Svidník 

 - nako�ko klzisko je v záru�nej lehote v tejto veci sme nemohli rozhodova�. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - odporú�am zakúpi� nádoby na šatstvo a rozmiestni� ich na vä�šie sídliská, 

 - žiadam zabezpe�i� zjazd pre mami�ky s ko�íkmi na schodisku od Gondeka smerom 

   k mostu.  

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

 - �o sa týka nádob na šatstvo v rámci ponúk výberového konania budeme h�ada� firmu 

   a vhodnú lokalitu na ich umiestnenie, 

 - situáciu okolo zjazdu na schodisku preveríme. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - slabo sú osvetlené prechody pre chodcov, napr. pri Pošte a pri Bille, 

 - mnoho ulíc a objektov v meste je zbyto�ne osvetlených, napr. Ul. festivalová, 

   dopravné ihrisko, obvodný úrad, Dom kultúry, 

 - odporú�al by som zameni� niektoré žiarovky za úspornejšie, 

 - aká je situácia s opravou Domu kultúry? 
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 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mestské zastupite�stvo rozhodne akým spôsobom sa bude rekonštruova� 

   Dom kultúry, 

 - �o sa týka osvetlenia v tejto veci budeme vzájomne spolupracova�. 

  

20. Rôzne 
  
 Bc. �uboslava Želiz�áková, terénna sociálna pracovní�ka 

 - informovala o �innosti terénnej sociálnej práce 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vyjadrujem obdiv nad prácou komunitného centra, 

 - v meste nemáme problém s bývaním Rómov, preto nevidím dôvod stava� �alšie 

   byty nižšieho štandardu. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie pani Želiz�ákovej za jej vykonávanú prácu, 

 - ke�že sú vysoké náklady, za vodu odporú�am tento problém rieši� namontovaním 

   vodomerov.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - aký nárast alebo pokles nastal v po�te nájomníkov na Ubytovní v roku 2012? 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - po�akoval sa celému kolektívu komunitných pracovníkov za vykonávanú prácu, 

 - odporú�am usmer�ova� Rómov tak, aby neza�ažovali svojimi problémami každodenne 

   primátora mesta, 

 - dávam do pozornosti, že na Ul. nábrežnej sa vytvára nová rómska lokalita. 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - na komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej MsZ sme sa zaoberali aj problémom 

   spolunažívania s Rómami na Ul. nábrežnej. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
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 - každého nájomníka je potrebné upozor�ova� na dodržiavanie nájomnej zmluvy,  

   lebo v opa�nom prípade nemusí dôjs� k jej pred�ženiu.  

  
 Bc. �uboslava Želiz�áková, terénna sociálna pracovní�ka 

 - vo svojej �innosti musíme dodržiava� podmienky zmluvy, 

 - teplá voda sa reguluje, nemáme zaznamenaný nárast kúpajúcich sa,  

 - po�et nájomníkov na Ubytovní sa pohybuje okolo 270 – 280 trvale prihlásených, 

   nárast je len v prípade sobášov alebo novonarodených detí, 

 - vo svojej �innosti dennodenne usmer�ujeme Rómov, aby so svojimi problémami 

   neza�ažovali primátora mesta. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - prosím poslancov, aby v budúcnosti zhodnotili svoje vyjadrenia v regionálnych 

   novinách. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto zatia� neplánuje zakúpi� vodomery pre Rómov na Ubytovni. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k prijatým rozpo�tovým opatreniam primátora  

 mesta. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 292/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o žiadosti od firmy Nábytok Prešov oh�adne odpustenia dane  

   z nehnute�ností za pozemok oproti S�K, 

 - platné VZN neumož�uje poskytnú� právnickým osobám žiadnu z�avu alebo  

   odpustenie dane z nehnute�ností. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informoval o podanej petícií zo strany ob�anov mesta oh�adne výstavby penzijného 

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

 - informoval o krokoch, ktoré boli vykonané v tejto súvislosti zo strany mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - už v minulosti som upozor�oval na to, že projekt na výstavbu penzijného domu 

   v priestoroch bývalej materskej škole je nereálny, 

 - je potrebné informova� ob�anov tejto petície o výške poplatku za pobyt v takomto 

   zariadení. 

  

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

 o 13.45 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 

   

Overovatelia zápisnice:   

   

Cyril Dudáš, v.r.  Ing. Vladimír Žak, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 


