
 

 

Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  20. februára 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 vstupu mesta Svidník do združenia Karpatský Euroregión Slovensko – Sever 

 a uzatvorenie dohody o spolupráci medzi združením Karpatský Euroregión Po�sko 

 a mestom Svidník 

5. Priebežná informácia o stave trestnej �innosti a verejnom poriadku v meste  

 Svidník v roku 2011 

6. Priebežná informácia o prípravách 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2012 o podmienkach  

 predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2012 o ochrane drevín, 

 ktoré sú sú�as�ou verejnej zelene 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 
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 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 

10. Priebežná informácia o �innosti mestskej polície za rok 2011  

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2012 o ur�ení výšky  

 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území 

 mesta Svidník 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní 

 dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

13. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 4/2011 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 6/2012 o verejných 

 kultúrnych podujatiach 

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

16. Zmena formy hospodárenia MŠ �. Štúra 318/23, MŠ 8. mája 500/56 a MŠ Gen. 

 Svobodu 744/33 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

17. Správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2011 

18. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 

19. Interpelácie poslancov 

20. Rôzne 

21. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal poslancov MsZ, MVDr. Bohumila Ka�mára, prednostu ObÚ, Michala Picha, 

   riadite�a TS, riadite�ov ZŠ, MŠ a ZUŠ, prizvaných hostí a zástupcov médií, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 12 poslancov, poslanci Eva Homzová  

   a PaedDr. Jozef Poperník ospravedlnili svoju neú�as� na rokovaní, poslanci Mgr. 

   Vladimír Kali�ák, Mgr. Adrián Labun a Mgr. Vladimír Žak ospravedlnili svoju 

   neú�as� zo za�iatku rokovania. 
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 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania,  

  - doporu�il stiahnu� bod �. 6, nako�ko referujúci Ing. Peter Sokol, predseda ÚR   

    ZRUSR sa nemôže zú�astni� na rokovaní. 

   
  PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

  - z akého dôvodu sa nemohol zú�astni� Ing. Sokol na rokovaní? 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - konkrétny dôvod Ing. Sokol neuviedol. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie upraveného programu rokovania: 

  Prítomní 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

  Upravený program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  do návrhovej komisie navrhol poslancov PaedDr. Štefana �arného, Vladislava 

      Sluka a Viktora Varcholu. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní 12, za 9, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovalo 0. 
  Návrhová komisia bola schválená. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il Cyrila Dudáša a Mgr. Jána Ha�ka. 

   
 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 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 137/2012 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. 

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

 Prítomní 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 138/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 8. februára 2012 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

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

 Prítomní 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 139/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Návrh vstupu mesta Svidník do združenia Karpatský Euroregión Slovensko –  
 Sever a uzatvorenie dohody o spolupráci medzi združením Karpatský Euroregión  
 Po�sko a mestom Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Dawid Lasek, zástupca Združenia Karpatského Euroregiónu Po�sko 

 - �akujeme za pozvanie na zasadnutie, 
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 - za�ína sa negociácia opera�ného programu Karpatský horizont 2014-2020, po jeho 

   schválení sa budú môc� žiada� finan�né prostriedky na rozvoj Karpatského regiónu, 

 - spolupráca medzi po�skou a slovenskou stranou trvá už vyše 10 rokov, 

 - ak sa robia aktivity spolo�ne, majú vä�šiu šancu na schválenie. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - takáto spolupráca pre mesto je výhodná, 

 - mesto Svidník už má podpísanú spoluprácu zo Srbskom, Krosnom, �eskom   

   a Ukrajinou, ale bohužia� v minulosti za bývalého vedenia skúsenosti si vymie�alo 

   iba zopár �udí a tým spolupráca sa skon�ila, 

 - verím, že terajšie vedenie rozšíri túto spoluprácu aj o obchodnú spoluprácu za 

   prítomnosti našich podnikate�ských subjektov. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - bola by ve�ká škoda, keby sme túto možnos� nevyužili, 

 - je potrebné využi� skúsenosti, ktoré má po�ská strana, 

 - podporím tento návrh. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - oce�ujem tento prvý krok, ale vyzývam predstavite�ov mesta  a všetkých, ktorí    

   akýmko�vek spôsobom môžu prispie� k tomuto dielu, aby postupovali aktívnejšie, 

   aby sme nieko�ko rokov ne�akali na efekt z tohto výborného nápadu, 

 - �akujeme za ponuku a verím, že budeme platnými �lenmi. 

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

 Prítomní 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 140/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Jozef Pola�ko, zástupca Združenia Karpatský Euroregión Slovensko - Sever 

 - v mene obidvoch strán (po�skej a slovenskej) �akujem za prejavenú podporu a súhlas  

   vo vstupom do Združenia Karpatského Euroregiónu Slovensko – Sever. 

 

5. Priebežná informácia o stave trestnej �innosti a verejnom poriadku v meste  
 Svidník v roku 2011 

 
 Referoval. Ing. mjr. Mikuláš Goban, riadite� ObO PZ Svidník 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - danou problematikou sme sa zaoberali na zasadnutí komisie, 

 - pozitívne sme zhodnotili spoluprácu medzi mestom a štátnou políciou. 

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

 Prítomní 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 141/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Priebežná informácia o prípravách 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  
 Slovenska 
  
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2012 o podmienkach  

 predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

 Prítomní 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 142/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2012 o ochrane drevín, 
 ktoré sú sú�as�ou verejnej zelene 

 
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - komisia MsZ sa zaoberala predloženým návrhom a tento odporú�a schváli�. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k bodu �. 8: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 143/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka od 11.10 hod. – 11.20 hod. 
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - navrhol opravi� v �lánku 1 ods. 4 slovo „nariadenie“ na „nariadenia“  

   a v �lánku 9, ods. 2 namiesto „okrem �lánku 6“ uvies� „okrem �lánku 5“. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia MsZ po prerokovaní odporú�a predložený návrh prija�. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 144/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Priebežná informácia o �innosti mestskej polície za rok 2011  
 

 Referoval: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - informácia o �innosti mestskej polície bola podaná aj na komisií MsZ,  

 - odporú�am vážne sa zaobera� problémom odchytu túlavých psov, 

 - vä�šiu pozornos� venova� problému mládeže a využívaniu vo�ného �asu, 

 - je potrebné, aby sa mestskí policajti viac pohybovali po meste pešo ako na aute. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pripomínam, že návrhy na riešenie problémov by mal ná�elník predklada� primátorovi, 

   mestskému zastupite�stvu by sa mali predklada� návrhy až po našej vzájomnej  

   konzultácií. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - podporujem vyjadrenie primátora,  
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 - návrhy by mali vychádza� zo strany ná�elníka mestskej polície,  

 - odporú�am pouvažova� nad myšlienkou, aby mestská polícia mala vlastného psa. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - poukazujem na vyššiu efektivitu zistenia priestupkov kamerovým systémom ako  

   samotnými mestskými policajtmi,  

 - navrhujem zvýši� aktivitu mestských policajtov. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem v súvislosti na po�et odchytených túlavých psov po�as roka (asi 20 psov)  

   spacifikova� psa a následne ho previes� dodávkovým vozidlom TS. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - takýto spôsob spacifikovania psov by ochrana zvierat nedovolila, 

 - navrhujem doru�ovanie písomnosti zabezpe�ova� iným spôsobom, pretože sa týmto 

   ve�mi za�ažuje �innos� mestských policajtov. 

  
 Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 - po�et zistení priestupkov kamerovým systémom je síce vyšší, ale pri objasneností 

   prípadov je pomerne zd�havá administratívna �innos�, 

 - mestských policajtov ve�mi za�ažuje doru�ovanie zásielok, 

 - vo svojom vystúpení som len poukázal na problém túlavých psov. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �. 10: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 145/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2012 o ur�ení výšky  
 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území 
 mesta Svidník 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - navrhujem v �lánku 7 vypusti� „štvr�ro�ne“ a nahradi� „ro�ne“. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - oce�ujem, že všetky materiály boli v�as zaslané všetkým �lenom komisie, 

 - pripomienky z komisie boli akceptované, jednalo sa o vypustenie 2 sporných �lánkov, 
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   na ktoré nás upozornili samotní riaditelia škôl, ako aj �lenovia komisie, 

 - suma, ktorá je uvádzaná v �lánku 4 je 88 % normatívu, je to zákonný nárok, ktorý 

   musí dosta� každá škola, pod túto hranicu sa nedá ís�, 

 - navrhujem �lánok 9 doplni� takto: 1. Mesto u škôl a školských zariadení, ktorých je  

   zria�ovate�om, si vyhradzuje právo modifikova� rozpo�ty nad rámec výšky normatívu 

   ur�enej v �lánku 4, v rámci jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení na  

   základe princípu solidarity, z dôvodu rozdielnej personálnej a prevádzkovej náro�nosti. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam zapracova�, aby �iastka vo výške 12,19 % bola použitá iba pre ú�ely 

   školských zariadení, 

 - pokia� bude prísun finan�ných prostriedkov dodržiavaný nemal by by� problém, 

 - pre�o v tomto VZN nie je spomenuté CV�, ktoré bude zriadené v tomto roku? 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nesúhlasím s konštatáciou, aby rezerva vo výške 12,19 % bola použitá výlu�ne iba 

   pre školstvo. 

    
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - situácia v prípade zriadenia CV� sa bude rieši� dodatkom k VZN.  

  
 Hlasovanie �. 12 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Marcely Ivan�ovej – �lánok 9 

 zmeni� takto: 1. Mesto u škôl a školských zariadení, ktorých je zria�ovate�om, si 

 vyhradzuje právo modifikova� rozpo�ty nad rámec výšky normatívu ur�enej v �lánku 4, 

 v rámci jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení na základe princípu solidarity, 

 z dôvodu rozdielnej personálnej a prevádzkovej náro�nosti. 

 Prítomní 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k bodu �. 11: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 146/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní 
 dotácií z rozpo�tu Mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - v prílohe �. 2 chýba priestor na vyhodnotenie publicity. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - požiadavka bude akceptovaná. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 12: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 147/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 4/2011 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka od 12.25 hod. – 12,35 hod. 
  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - pod�a mojich zistení pre ZŠ 8. mája na letný a jarný tábor nemohla by� poskytnutá 

   dotácia, pretože žiados� nebola podaná v termíne ur�enom nariadením, 

 - upozor�ujem riadite�ov, aby v budúcnosti žiadosti o dotáciu podávali v�as, 

 - navrhujem presunú� 100 EUR z položky p.�. 29 – Slovenský �ervený kríž na položku  

   p.�. 15 – Klub Svidník Spol. psoriatikov a atopikov SR. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - navrhujem presunú� 700 EUR z Gréckokatolíckej charity Prešov pre Gréckokatolícky 

   farský úrad Svidník. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - ozrejmil spôsob prerozdelenia dotácií na rok 2012 vo výške 47500 EUR komisiou na  

   rozdelenie finan�ných prostriedkov. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nesúhlasím s tým, aby bola poskytnutá dotácia pre FITT, 

 - mám výhrady vo�i zloženiu komisie, pod�a m�a komisia by mala by� aspo� zo  

   4 – 5 poslancov,  
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 - ve�mi �ažko to posúdi� pokia� poslancom neboli doru�ené návrhy,  

 - mám výhrady vo�i príspevku pre Filantropiu pravoslávnej cirkevnej obce,  

 - pre�o sa pozabudlo na cirkevnú školu, ktorá taktiež vyvíja aktivity? 

 - doporu�ujem tento bod, ak je to možné, preloži� na �alšie rokovanie MsZ, 

 - hlasova� k tomuto bodu nebudem. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - žiadosti o pridelenie dotácie prerokúva komisia schválená VZN, ale ak by bol záujem  

   o rozšírenie tejto komisie, je potrebné poda� návrh zo strany poslancov. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - pod�a m�a nie je dôvod odklada� tento bod na �alšie zasadnutie MsZ,  

 - ku predloženému návrhu je možné sa vyjadri� a navrhnú� prípadné zmeny. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - súhlasím s vyjadrením poslanca MUDr. Kru�a,  

 - doporu�ujem podpori� predložený návrh. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - doporu�ujem, aby sa pri rozde�ovaní dotácií prihliadalo na tých žiadate�ov, ktorí 

   potrebujú finan�né prostriedky na svoju priebežnú �innos� a nie na jednorazové akcie, 

 - pôvodne som chcel presunú� 200 EUR z položky FITT pre Jednotu dôchodcov, ale  

   ke�že nespl�ajú podmienky pod�a nariadenia, nako�ko nepodali v�as žiados�,  

   navrhujem presunú� 100 EUR pre Karate klub a 100 EUR pre Poddukliansku knižnicu. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - navrhujem prerozdeli� �iastku, ktorá je navrhovaná pre FITT + Lukáš Skirka. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ve�kým nedostatkom u niektorých žiadate�ov je, že žiados� o poskytnutie dotácie  

   nepodajú v termíne do 30.9. a potom je problém ich porieši�, 

 - Filantropia poskytuje služby v našich priestoroch. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nemálo by dôjs� k takej situácii, aby štatutár nejakej organizácie žiados� o dotáciu  

   podal po termíne. 
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 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - mesto je povinné v zmysle zákona poskytova� služby v oblasti stravovania pre 

   sociálne slabších ob�anov. V prípade, ak by sme neposkytli dotáciu pre Filantropiu 

   Pravoslávnej obce, mesto by malo ove�a vä�šie výdavky, 

 - nedoporu�ujem  presun �iastky z Gréckokatolíckej charity Prešov na Gréckokatolícky  

   farský úrad Svidník, pretože ich �innos� je odlišná, 

 - poskytnutie �iastky pre Karate klub bude možné až po ú�innosti VZN �. 5/2012. 

  
 Hlasovanie �. 15 – pozme�ujúci návrh poslanca Vladislava Sluka: presunú� 100 EUR 

 z položky p.�. 29 Slovenský �ervený kríž na položku p.�. 15 Klub Svidník Spol. 

 psoriatikov a atopikov SR. 

 Prítomní 15, za 12, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 1. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 16 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Žaka: presunú� 700  

 EUR z Gréckokatolíckej charity Prešov pre Gréckokatolícky farský úrad Svidník 

 Prítomní 15, za 3, proti 0, zdržalo sa 11, nehlasovalo 1. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 17 – pozme�ujúci návrh poslancov Mgr. Jána Ha�ka, Mgr. Adriána 
 Labuna, Viktora Varcholu: presunú� 200 EUR z položky p.�. 5 FITT + Lukáš Skirka  

 a to: 100 EUR na položku p.�. 24 Podduklianska knižnica a 100 EUR na položku p.�. 12  

 Karate klub po nadobudnutí ú�innosti VZN �. 5/2012. 

 Prítomní 15, za 9, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovalo 1. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 13: 

 Prítomní 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 148/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka od 13.15 hod. – 14.15 hod. 
  

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 6/2012 o verejných 
 kultúrnych podujatiach 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - aj o tomto návrhu sme podrobne rokovali na zasadnutí komisie,  

 - komisia doporu�uje tento návrh schváli�. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - v �lánku 7 sa uvádza, že za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže primátor mesta 

   uloži� pokutu usporiadate�ovi, ktorou je právnická osoba. Ako sa bude rieši� ak 

   usporiadate�om bude fyzická osoba?  

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - ak by usporiadate�om bola fyzická osoba, bude sa postupova� v zmysle príslušného 

   právneho predpisu. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 14: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 149/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. 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. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - mám výhrady vo�i znaleckému posudku, ktorý pod�a m�a nie je najobjektívnejší, 

 - žiadam zruši� uznesenie a urobi� nový znalecký posudok. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pokia� sú pochybnosti, že cena je nízka, je tu možnos� zo strany poslancov poda� 

   iný pozme�ujúci návrh. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec  

 - navrhovaný predaj je rozdelený do 2 �astí, aby majite� Café siesta mal prístup k 

   sociálnym priestorom. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - v tomto prípade znalecký posudok nie je ani potrebný, bol by potrebný v prípade 

   priameho odpredaja. 
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 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 15 (odpredaj nebytového priestoru �. B5  

 s príslušenstvom na prízemí (1.NP) budovy rozostavaného Európskeho domu kultúry s.  
 �. 812): 

 Prítomní 15, za 14, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 150/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - zaráža ma vyjadrenie poslanca Mgr. Žaka, ktorý spochyb�oval znalecký posudok, 

   ak sú pochybnosti môžeme súdneho znalca pozva� na zasadnutie, aby nám vysvetlil 

   spôsob výpo�tu, 

 - navrhujem zmenu uznesenia odpredaja nebytového priestoru �. B4 s príslušenstvom 

   vo výmere 156,43 m2 prízemia Európskeho domu kultúry s.�. 812 vo Svidníku 

   verejnou obchodnou sú�ažou, zmenu odpredaja priamym predajom z dôvodu hodného 

   osobitného zrete�a. Cenu vo výške znaleckého posudku s navýšením o 10 % tak, ako 

   v prípade nebytových priestorov tohto istého objektu vo výmere 10,6 m2. Ako dôvod 

   uvádzam ústretový krok p. Pilipa, odpustenie penaliza�nej faktúry mestu Svidník 

   vo výške 60000 EUR.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - musí sa tento objekt predáva� v celosti, alebo je možné ho predáva� po �astiach? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto neuvažovalo s alternatívou rozdelenia priestoru, navrhujeme odpredaj ako celok. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - neporozumel som vystúpeniu poslanca Dudáša. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na zasadnutí mestskej rady sme sa dlho zaoberali akým spôsobom sa tento priestor 

   odpredá. �lenovia mestskej rady hlasovaním odporu�ili odpredaj uskuto�ni� 

   verejnou obchodnou sú�ažou. Po vzájomných rokovaniach s p. Pilipom nehrozí, aby 

   si tento uplatnil penaliza�nú faktúru vo�i mestu.  

    
 Hlasovanie �. 21 – pozme�ujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša: zmeni� uznesenie 

 k odpredaju nebytového priestoru �. B4 s príslušenstvom vo výmere 156,43 m2 prízemia 

 Európskeho domu kultúry s.�. 812 vo Svidníku verejnou obchodnou sú�ažou, zmenu 

 odpredaja priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zrete�a. Cenu vo výške 
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 znaleckého posudku s navýšením o 10 % tak ako v prípade nebytových priestorov tohto  

 istého objektu vo výmere 10,6 m2. Ako dôvod uvádzam ústretový krok p. Pilipa,  

 odpustenie penaliza�nej faktúry mestu Svidník vo výške 60 tis. €. 

 Prítomní 15, za 3, proti 0, zdržalo sa 12, nehlasovalo 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 15 (odpredaj nebytového priestoru �. B4  

 s príslušenstvom  na prízemí (1. NP) budovy rozostavaného Európskeho domu kultúry s. 
 �. 812): 
 Prítomní 15, za 13, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 151/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16. Zmena formy hospodárenia MŠ �. Štúra 318/23, MŠ 8. mája 500/56 a MŠ Gen. 
 Svobodu 744/33 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - priklá�am sa k právnej subjektivite, ale je potrebné najprv opravi� jednotlivé objekty,  

   ktoré sú v dezolátnom stave a postupne jednotlivo pristupova� k zmene formy  

   hospodárenia. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - je to ve�mi dôležité rozhodnutie, zodpovednos� je ve�ká, 

 - stav objektov si vyžaduje ur�ité opravy, ktoré mesto musí rieši�, 

 - ke� má dôjs� k zmene formy hospodárenia, tak by mali ís� všetky MŠ naraz, aby si 

   mohli by� navzájom nápomocné. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - k navrhovanej zmene právnej subjektivity by sa mala vyjadri� aj rada školy, 

 - žiadam riadite�ky MŠ, aby sa vyjadrili k navrhovanej zmene, z �oho majú obavy. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - touto problematikou sme sa podrobne zaoberali na zasadnutí komisie MsZ, ktorá 

   po prerokovaní doporu�uje tento návrh schváli�, 

 - všetky riadite�ky majú dlhoro�né skúsenosti, problematiku vo svojich školách 
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   detailne poznajú. Myslím si, že technický problém nebudú ma� a po odbornej stránke 

   im budeme nápomocní. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - podporím daný návrh, aj ke� zo strany riaditeliek sú ur�ité obavy,   

 - zria�ovate� sa nezbavuje svojej zodpovednosti a prípadné havarijné stavy bude musie� 

   rieši�. 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - navrhovaná zmena na právnu subjektivitu s�aží prístup k rekonštrukcii školy, alebo 

   sa nezmení ni�? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto sa nezbavuje svojej zodpovedností. Každoro�ne budú poslanci schva�ova� 

   rozpo�et na príslušný rok, kde na prípadné rekonštrukcie sa vy�lenia finan�né  

   prostriedky, ale najideálnejší spôsob by bol, ak by sme sa mohli zapoji� do výziev 

   a požiada� o dotáciu. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - myslelo sa, ako sa bude rieši� mzdová oblas�, hospodárska �innos� a pod.? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ekonomická oblas� sa dá rieši� rôznym spôsobom, bu� individuálne každá materská   

   škola alebo spolo�ne. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - podstata celej zmeny je v tom, že riadite�ky materských škôl najlepšie poznajú, 

   kde majú rezervy, ony ich musia nájs� v tom efektívnom racionálnom riadení škôl, 

 - každá rekonštrukcia bude prechádza� cez mesto, výška finan�ných prostriedkov 

   je viazaná na podielové dane, 

 - �o sa týka ekonomiky, sú to také detaily, ktorými by sa poslanci nemali zaobera�. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - vo vä�šine príspevkov zaznela podpora, takmer všetci ste zdôraz�ovali, že mesto 

   sa nesmie zbavi� svojej zodpovednosti. Ako zria�ovate� týchto škôl si to plne 

   uvedomujeme. 
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 Nataša Šepitková, riadite�ka MŠ �. Štúra 

 - v tejto chvíli sú to nádherné, krásne slová, 

 - nebojíme sa zodpovedností, ale nie sme pripravené, lebo sme takúto vec nerobili, 

 - nesúhlasíme s prechodom na právnu subjektivitu, ale ke� k tomu dôjde, budeme radi, 

   ke� sa naplnia slová, ktoré tu odzneli. 

  
 Anna Kure�ková, riadite�ka MŠ Gen. Svobodu 

 - chceme napredova� s dobou, ale nie som presved�ená o tom, že je teraz vhodný �as, 

   vzh�adom k technickému stavu budovy. 

  
 Anna Džupinová, riadite�ka MŠ 8. mája 

 - nie som presved�ená o tom, že to bude dobrý krok, 

 - mám obavy z toho, že nebudú finan�né prostriedky na prevádzku školy, 

 - budeme robi� ako najlepšie vieme a dúfam, že tu podporu u vás budeme nachádza�. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - zmení sa od 1.1.2013 nejakým rapídnym spôsobom rozpo�et pre MŠ, ke� sú zo strany  

   riaditeliek MŠ takéto obavy? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto sa vzdáva kompetencií, ktorých by sa nikto nerád vzdal, vzdávame sa svojho 

   rozhodovania a toto prenášame na riadite�ky škôl, 

 - každý rozpo�et pre školy bude schva�ovaný poslancami v zastupite�stve, 

 - ve�mi nám záleží na tom, aby materské školy dobre fungovali. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - Všeobecne záväzným nariadením mesta �. 4/2012 boli schválené finan�né prostriedky  

    t.j. dotácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia v rámci podielových daní vo 

    výške 88 % z normatívu na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia 

    v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta. 

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

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 152/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2011 
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 Prítomní 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 153/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 Prítomní 11, za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 154/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. Interpelácie poslancov 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - žiadam vy�isti� chodník na Nižnom Svidníku od rodinného domu p. Berežného na 

   Ul. Stropkovskej smerom ku Gréckokatolíckemu chrámu. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam preloži� st�p verejného osvetlenia pri škole na Ul. Karpatskej, ktorý bráni TS  

   pri odh	�aní snehu, 

 - oce�ujem prácu TS pri odh	�aní snehu v meste. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - žiadam umiestni� na Ul. Duklianskej aspo� 2 cestné retardéry, 

 - upozor�ujem na situáciu, že �as� mestskej komunikácie na Ul. �at. Nebiljaka je  

   v súkromnom vlastníctve. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto bude rieši� situáciu okolo vlastníctva mestskej komunikácie na Ul. �at. 

   Nebiljaka. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vyjadrujem potešenie, že sa zrealizuje výstavba chodníka pri škole na Ul. Karpatskej. 

  

  



 

 19 

 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 - uvažuje mesto zapoji� sa do výzvy o poskytnutie dotácie na kinosálu  

   z audiovizuálneho fondu? 

  
 Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPaRR MsÚ 

 - mesto má spracovanú žiados� o poskytnutie dotácie z finan�ných prostriedkov 

   audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina a v krátkom �ase bude aj odoslaná. 

  

20. Rôzne 
  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - informoval o rozpo�tových opatreniach programového rozpo�tu prijatých primátorom  

   v mesiaci december 2011. 

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

 Prítomní 11, za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 155/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21. Záver 
  
 V závere primátor Ing. Ján Holod�ák pozval prítomných na hokejový turnaj, ktorý sa  

 uskuto�ní d�a 25.2.2012 pri príležitosti 50 rokov �adového hokeja v meste Svidník, 

 po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 15.40 hod. ukon�il. 

  

 Sú�as�ou 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                                                                                prednosta MsÚ 

  
 Overovatelia zápisnice             Cyril Dudáš,v.r.                         Mgr. Ján Ha�ko, v.r. 
                                                   poslanec MsZ                                 poslanec MsZ 

 


