
Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  23. apríla 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. Priebežná informácia o prípravách 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 7/2012  

 o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riadite�a  

 základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia  

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

6. Vyhodnotenie zimnej vykurovacej sezóny 2011/2012  

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva mesta Svidník na rok 2012 

7. Návrh investícií do tepelných zariadení mesta Svidník na rok 2012 

8. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok  

 miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2012 v meste Svidník 

9. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012  

 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Svidník �. 5/2012 

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

11. Zrušenie uznesenia Mestského zastupite�stva �. 264 zo d�a 29.9.2009, 
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 okrem bodov 1a) a 3a) 

12. Návrh na zriadenie Centra vo�ného �asu vo Svidníku 

13. Priebežná informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2012 

14. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2011 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2011  

16. Návrh na vyradenie a odpis majetku mesta Svidník 

17. Delegovanie zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení 

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

18. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Dr.h.C. Prof. Ing. Jánovi Jechovi, PhD. 

 a Jánovi Gibejovi 

19. Návrh na prerokovanie výšky platu primátora mesta Svidník 

20. Interpelácie poslancov 

21. Rôzne 

22. Záver 
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1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal:    

   poslancov MsZ, 

   MVDr. Bohumila Ka�mára, prednostu ObÚ, 

            Ing. Petra Sokola, predsedu ÚR ZRUSR, 

   JUDr. Gabriela Kali�áka, konate�a SLUŽBYT, s.r.o., 

   Viktora Mi�a, zástupcu TS mesta Svidník, 

   zamestnancov mesta Svidník, pracujúcich na MsÚ, 

   zástupcov médií, 

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

   poslanci:  

   Eva Homzová, 

   MUDr. František Kru�, 

   MUDr. Viliam Revický, 

   Andrej Ty�, 

   Ing. Vladimír Žak 

   svoju neú�as� ospravedlnili. 

   
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie programu rokovania: 

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

  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Marcelu Ivan�ovú, 

      Mgr. Ján Ha�ka a PaedDr. Jozefa Poperníka. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 



 4  

  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 Mgr. Vladimíra Kali�áka a JUDr. Jána Gregu. 

   
 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 �. 156/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 c) Uznesenia – splnené úlohy 

   
  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 �. 157/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 
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 -  mestská rada d�a 12. apríla 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 �. 158/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Priebežná informácia o prípravách 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  
 Slovenska 
  
 Referovali Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

                   Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ 

                   Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - problematikou zmeny názvu sa bude zaobera� zjazd v januári 2013. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - �o to bude stá� mesto? 

 - �o to všetko stálo ZRUSR v minulom roku? 

 - bude sa vstupné vybera� už na moste? 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - všetky informácie finan�ného razu boli prediskutované s vedením mesta, 

 - tento rok budeme financova� len do tej výšky ako dostaneme z Úradu vlády SR, 

 - vyú�tovanie predložíme vedeniu mesta. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - �o nové prinesie 58. ro�ník? 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - ni� nové nechceme zavies�, chceme sk�bi� všetko to, �o bolo zaužívané, 

 - žiadne novoty nebudú, len bude vyššia kvalita. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - pod�a m�a zjazd by nemal rozhodova� o názve festivalu, 

 - pod�a s�ítania obyvate�ov taká národnos� rusínov-ukrajincov neexistuje, 
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 - nesúhlasím s vašou filozofiou, že nechcete vylepši� festival modernejšou podobou.  

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - my sme inštitúcia, ktorá združuje rusínov i ukrajincov, 

 - program nechceme meni� preto, aby mládež pamätala odkia� pochádzajú jej korene. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - komisia P�OaCR MsZ doporu�uje výber vstupného realizova� pred vstupom do  

   areálu amfiteátra. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nerozumiem pripomienke, �o nové má prinies� tento ro�ník, ve� len kultúru môže 

   prinies�, 

 - hlavným organizátorom je ZRUSR, preto mesto nemôže od nich vyžadova�  

   predloženie finan�ného vyú�tovania, 

 - priklá�am sa k názoru, aby sa vstupné vyberalo na bráne, 

 - je potrebné dorieši� priestor minigolfu, najmä �o sa týka upratania tohto areálu, 

 - mesto nemá právo vstupova� do názvu festivalu, o tom sa musia dohodnú� národnosti. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - budú aj tohto roku ve�koplošné obrazovky, ak áno, kto ich bude financova�? 

 - je potrebné, aby verejné toalety boli na náležitej úrovni. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - netreba sa bráni� inovácii, treba trochu oživi� túto kultúru, nikto nemá úmysel 

   da� históriu do zabudnutia, 

 - nesúhlasím s tým, aby sa vstupné vyberalo už na moste, kvalitný program pritiahne 

   návštevníkov aj do areálu amfiteátra. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - máte právo a povinnos� robi� festival na svoj obraz, ale potom na nás padá úspech 

   alebo neúspech, 

 - chýba mi predpokladaný rozpo�et, 

 - je potrebné vy�ísli� podiel mesta a ZRUSR a rozdeli� si úlohy. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - už v minulosti som kritizoval, aby sa festival posunul kvalitou �alej, 

 - teší ma, že moja kritika padla na úrodnú pôdu. 
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 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k bodu �. 4. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 159/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

 Prestávka od 11.40 hod. – 11.50 hod. 

  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 7/2012  
 o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riadite�a  
 základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia  
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - doporu�ujem konkretizova�, akým spôsobom sa doru�í rozhodnutie. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - rozhodnutie musí doru�i� riadite� takým spôsobom, aby bolo zdokladovate�né. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - je to dobre napísané, riadite� musí doru�i� takým spôsobom,  

   aby to bolo zdokladovate�né. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia po prerokovaní odporú�a tento návrh schváli�. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - predkladate�ka materiálu mala viac konkretizova� z akého dôvodu je potrebné prija� 

   toto všeobecne záväzné nariadenie. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - týmto všeobecne záväzným nariadením sa usmer�uje postup odvolávacieho konania. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v prípade odvolania sa proti rozhodnutiu riadite�a MŠ alebo ZUŠ je potrebné,  

   aby mesto ako druhostup�ový orgán malo prijaté takéto všeobecne záväzné nariadenie. 
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 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �.5. 

 Prítomní 12, za 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 160/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Vyhodnotenie zimnej vykurovacej sezóny 2011/2012  

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva mesta Svidník na rok 2012 
  
 Predkladali: JUDr. Gabriel Kali�ák, konate� SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

                      Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPa RR MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 161/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Návrh investícií do tepelných zariadení mesta Svidník na rok 2012 
  
 Predkladali: Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPa RR MsÚ 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - budú sa výkopové práce robi� mimo hraciu plochu? 

  
 JUDr. Gabriel Kali�ák, konate� SLUŽBYT, s.r.o. 

 - potrubie pôjde cez ihrisko, ale mimo hraciu plochu. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - analyzoval som túto ponuku, ke� pôjdeme týmto spôsobom tak výmenu potrubia 

   budeme robi� 30 rokov, 

 - odporú�am radikálnejší spôsob, a to zobra� úver a urobi� výmenu vo vä�šom rozsahu, 

 - navrhujem stiahnu� tento bod z rokovania, pripravi� viacero možnosti realizácie 

   a predloži� na najbližšie rokovanie MsZ. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - komplet celý objem pe�azí má hradi� mesto? 

 - ke� som dobre pochopil, do kasy mesta za 3 roky nepôjde ni�? 

 - ke�že je viacero možností, navrhujem zmonitorova� ich a predloži� materiál  
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   na �alšie zasadnutie MsZ. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vysvetlil postup investovania do tepelných zariadení v zmysle schválenej zmluvy. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - pod�a m�a mala by sa k tomuto vyjadri� aj energetická komisia. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - energetická komisia pracovala pri vypracovaní koncepcie v oblasti tepelnej energetiky. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - mesto musí zváži�, aké má priority, žiada sa analýza, 

 - máme ur�itý balík pe�azí, o ktorom musíme rozhodnú�, kde ho použijeme, 

 - SLUŽBYT, s.r.o. ako odborník nám predložil ur�itú variantu, preto nevidím dôvod 

   tento bod s�ahova� z rokovania.  

  
 Hlasovanie �. 9 – pozme�ujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša: stiahnu� tento bod 

 z rokovania, doplni� materiál o viaceré možnosti realizácie a predloži� na najbližšie  

 rokovanie MsZ. 

 Prítomní 12, za 2, proti 0, zdržalo sa 9, nehlasovalo 1. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �.7. 

 Prítomní 12, za 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 162/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

  
8. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok  

 miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2012 v meste Svidník 
  
 Predkladali: Viktor Mi�o, TS mesta Svidník 

                      Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPa RR MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - oce�ujem celkovú �innos� TS. 
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 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �.8. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 163/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012  
 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2012  
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - schválením príspevku pre p. Brud�áka nespustí sa lavína �alších žiadate�ov? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - každá žiados� je posudzovaná individuálne, 

 - pán Brud�ák je dlhodobý turista, šíri dobré meno nášho mesta. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k bodu �.9. 

 Prítomní 12, za 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 164/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  
 K odpredaju nebytového priestoru �. B5 na prízemí (1. NP) budovy rozostavaného 

 Európskeho domu kultúry neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k odpredaju nebytového priestoru �. B5 na prízemí 

 (1. NP) budovy rozostavaného Európskeho domu kultúry s.�. 812 Petrovi Pilipovi, 

 Dezidera Millyho 823/31, Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 165/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku pre Bc. Iva Jackanina sa vyjadrili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem zníži� cenu na 12,00 EUR/m2. 
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 Pozme�ujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša podporili poslanci Mgr. Vladimír Kali�ák,  
 PaedDr. Štefan �arný, Vladislav Sluk. 
  
 Hlasovanie �. 14 – pozme�ujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša: zníži� cenu na  

 12,00 EUR/m2. 

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

 Pozme�ujúci návrh bol schválený. 

  

 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre Bc. Iva Jackanina. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 166/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku pod budovou pre Ladislava Ducára, bytom Svidník, Karpatská 

 743/2 sa vyjadril: 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - navrhujem stiahnu� tento odpredaj z rokovania a h�ada� spôsob na odstránenie 

   tejto budovy, tzv. „Veveri�ka“, pretože toto reštaura�né zariadenie sa nachádza  

   v objekte troch škôl. 

  
 Hlasovanie �. 16 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka: stiahnu� 

 tento odpredaj z rokovania a h�ada� spôsob na odstránenie tejto budovy. 

 Prítomní 12, za 2, proti 0, zdržalo sa 10, nehlasovalo 0. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pod budovou pre Ladislava 

 Ducára, bytom Svidník, Karpatská 743/2. 

 Prítomní 12, za 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 167/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – kotolne OSP  

 s príslušenstvom na Ul. Stropkovskej neboli vznesené zo strany poslancov žiadne 

 pripomienky. 

 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj 

 nehnute�nosti – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 168/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela �. KN 221/16 

 neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj 

 pozemku parcela �. KN 221/16. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 169/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K bezodplatnému prevzatiu stavieb do vlastníctva mesta Svidník – stožiarovej  

 trafostanice v križovatke Svidník – sever a prípojky pre trafostanicu neboli vznesené 

 zo strany poslancov žiadne pozme�ujúce návrhy. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bezodplatnému prevzatiu stavieb do vlastníctva  

 mesta Svidník – stožiarovej trafostanice v križovatke Svidník – sever a prípojky pre 

 trafostanicu. 

 Prítomní 12, za 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 170/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela �. KN 700/1 pre GAS – MG,  

 Svidník, Komenského 315 neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pozme�ujúce 

 návrhy. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela 

 �. KN 700/1 pre GAS – MG, Svidník, Komenského 315. 

 Prítomní 12, za 11, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 171/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Odpredaj pozemkov pre Adriána Labuna, Petra Goriš�áka a Jaroslava Hrinka uvedený 

 pod �íslom 8 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ stiahol z rokovania. 

  
 K zámeru na prenájom nehnute�nosti pre Finan�né riadite�stvo SR, Vazovová 2, 

 Bratislava sa vyjadrili: 

  

 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - ako sme sa dopracovali k navrhovanej sume 5 EUR?  

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - pretože tento objekt je využívaný iba niektoré dní v týždni, sumu sme navrhli v takej 
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   výške ako pri vecnom bremene. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom nehnute�nosti pre Finan�né 

 riadite�stvo SR, Vazovová 2, Bratislava. 

 Prítomní 12, za 10, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0. 

 Návrh uznesenia nebol schválený trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

  

11. Zrušenie uznesenia Mestského zastupite�stva �. 264 zo d�a 29.9.2009, 
 okrem bodov 1a) a 3a) 

  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, poverený vedením OVDŽPa RR MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - predpokladal som, že sú�as�ou zrušenia uznesenia bude predložený aj návrh �alšieho 

   riešenia daného územia. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - odporú�am neruši� uznesenie, ale po�ka� ešte aspo� rok, 

 - možno nepoci�ujeme potrebu stáva� v meste �alšie stánky. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zrušením uznesenia budeme ma� priestor na vypísanie obchodnej sú�aže na výber 

   architektonického riešenia daného územia po �astiach. 

  
 Poslanec Cyril Dudáš ospravedlnil svoju neú�as� z �alšej �asti rokovania.  

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 11. 

 Prítomní 11, za 4, proti 1, zdržalo sa 6, nehlasovalo 0. 

 Návrh uznesenia nebol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov. 

  

12. Návrh na zriadenie Centra vo�ného �asu vo Svidníku 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia po prerokovaní doporu�uje tento návrh schváli�. 
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 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 12. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 172/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Priebežná informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho  
 leta 2012 
  
 Referovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nie je mi jasné, �i chceme robi� Dni Svidníka, alebo De� Svidníka? 

 - všetko závisí od toho, aké máme finan�né možností, 

 - priklá�am sa k názoru, že urobi� to jeden de�.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - priklá�am sa k variante urobi� Dni Svidníka jeden de�, 

 - odporú�am zabezpe�i� jednu kapelu, ktorá bude trhákom a nejaké predkapely, 

 - najlepším priestorom je pešia zóna, iba je potrebné sprísni� kontrolu, aby sa  

   nepoškodila dlažba. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - rozpo�et je jasný, je potrebné urobi� tak, aby to bola úspešná akcia, 

 - rozumné riešenie je jeden de�, 

 - žiadam zástupcu primátora, aby úvodná správa z rokovania mestskej rady bola trochu 

   obšírnejšia. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - odporú�am pouvažova� o zmene termínu konania Dní Svidníka, pretože v krátkom  

   �asovom období sa konajú dve kultúrne podujatia.  

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - mestská rada má len odporú�ací charakter,  

 - možno by som odporú�al viac rokova� v kluboch.  

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 13. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 173/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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14. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  
 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2011 
  
 Predkladali: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

                      Ing. Michal Lažo, audítor 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - mám otázku na nezávislého audítora, na základe predložených výsledkov za rok 2011, 

   aký vývoj finan�ného hospodárenia mesta možno o�akáva� v roku 2012. 

  
 Ing. Michal Lažo, audítor 

 - odporú�am upriami� pozornos� na záväzky po lehote splatnosti v rámci mesta, ale  

   hlavne na základných školách a zabezpe�i� ich pravidelnú úhradu, 

 - vymoženie niektorých poh�adávok mesta je neisté vzh�adom na ich prípadnú 

   nedobytnos�, 

 - v oblasti výdavkov odporú�am zváži�, resp. obmedzi� plánované aktivity. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - je možné o�akáva� také finan�né hospodárenie mesta v roku 2012, žeby hrozila 

   mestu nútená správa? 

  
 Ing. Michal Lažo, audítor 

 - ako som už uviedol pri dodržiavaní mojich odporú�aní takýto vývoj by som  

   nepredpokladal.  

  
 Prestávka od 15.35 hod. do 15.45 hod. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k bodu �. 14. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 174/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2011  
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 15. 
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 Prítomní 11, za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 175/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16. Návrh na vyradenie a odpis majetku mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k bodu �. 16. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 176/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Delegovanie zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení 
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - navrhujem namiesto Mgr. �ervenej odvola� Mgr. Vladimíra Šandalu z Rady školy 

   pri ZUŠ a namiesto Mgr. Kurteho odvola� Mgr. Jána Ha�ka z Rady školy pri MŠ, �.  

   Štúra 23. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - podporujem návrh poslanca Viktora Varcholu, 

 - Mgr. Kurty a Mgr. �ervená sú najvä�ší odborníci na školstvo. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - keby bol problém, osobne sa vzdám �lenstva z rady školy, kde som delegovaný. 

  
 Prestávka od 16.00 hod. do 16.05 hod. 

  
 Hlasovanie �. 29 – pozme�ujúci návrh poslanca Viktora Varcholu: namiesto Mgr.  

 Eriky �ervenej odvola� Mgr.Vladimíra Šandalu z Rady školy pri ZUŠ a namiesto Mgr.  

 Jozefa Kurteho odvola� Mgr. Jána Ha�ka z Rady školy pri MŠ, �. Štúra 23. 

 Prítomní 11, za 7, proti 0, zdržalo sa 4, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 30 – návrh uznesenia k bodu �. 17. 
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 Prítomní 11, za 7, proti 0, zdržalo sa 4, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 177/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Dr.h.C. Prof. Ing. Jánovi Jechovi, PhD. 

 a Jánovi Gibejovi 
  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - komisia odporú�a tento návrh schváli�. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - vieme už dátum ich odovzdania? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - Ceny mesta budú odovzdané na dôstojnej úrovni pri vhodnej príležitosti.  

  
 Hlasovanie �. 31 – návrh uznesenia k bodu �. 18. 

 Prítomní 11, za 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 178/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19. Návrh na prerokovanie výšky platu primátora mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mesa�ný plat primátora je 3092,00 EUR. 

  
 Hlasovanie �. 32 – návrh uznesenia k bodu �. 19. 

 Prítomní 11, za 10, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 179/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20. Interpelácie poslancov 
  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - interpelácie �. 1 – 4 v písomnej forme tvoria prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
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 - oslovila ma pani �abi�áková z Ul. Kukorelliho, že následkom zimnej údržby chodníka 

    bol jej poškodený plot. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - žiadam písomnú odpove� oh�adom vy�íslenia nákladov a návratnos� na realizáciu 

   samostatnej kotolne na ZŠ Ul. 8. mája. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v rámci finan�ných možností mesta v prvom rade na ZŠ Ul. 8. mája by sa vymenili 

   termostatické ventily. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - v rámci vysprávok komunikácií na Ul. 8. mája smerom na Ul. Dukliansku je potrebné 

   pamäta� na vyzna�enie zákazu parkovania áut pri jednotlivých blokoch. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po vyasfaltovaní Ul. 8. mája zrealizujeme túto požiadavku. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - kedy sa vyrieši problém s cyklistickým chodníkom na pešej zóne? 

 - je potrebné zabezpe�i� odkvapové ž�aby na budove „Verchovina“, lebo voda steká 

   na pešiu zónu, 

 - je potrebné informova� ob�anov prostredníctvom médií oh�adom výstavby 

   autoumyvárky na sídlisku UTRA, 

 - žiadam umiestni� lavi�ky popri násypu Ladomírky. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o týka autoumyvárky na sídlisku UTRA, bolo vydané územné a stavebné povolenie, 

   po viacerých rokovaní pristúpilo sa k variante na parkovisku, bola uzatvorená nájomná 

   zmluva na 5 rokov, 

 - mesto rieši problém s odkvapovými ž�abmi na budove „Verchovina“, 

 - pod�a možnosti zabezpe�íme lavi�ky popri násypu Ladomírky, 

 - všetky nedostatky okolo rekonštrukcie pešej zóny sú zdokumentované, zatia� ešte 

   neprebehlo kolauda�né konanie. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - žiadam písomnú odpove� oh�adom vyšpecifikovania poh�adávok mesta vo�i 

   SLUŽBYTU, s.r.o.,  
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 - aké kroky už boli vykonané oh�adom prechodu MŠ na právnu subjektivitu? 

 - odporú�am zváži� �as rokovaní MsZ, navrhujem posunú� za�iatok rokovania  

   bu� na 8.00 hod. alebo 9.00 hod. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - na základe požiadavky ob�anov žiadam zriadi� chodník pri b.j. 462 (K/85) Ul. �. Štúra 

   a b.j. 461 (E/60) Ul. Komenského, 

 - pri rieke Ladomírka je urobený výrub drevín, preto je potrebné vy�isti� uvedené okolie 

   od týchto drevín a konárov, 

 - pri návšteve Denného centra vo Svidníku zo strany prítomných boli vznesené 

   požiadavky na zriadenie penziónu pre dôchodcov, preto by ma zaujímalo aká je 

   momentálne situácia na tomto úseku? 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - s Povodím Bodrogu a Hornádu bolo dohodnuté, že vy�istia okolie Ladomírky, 

 - �o sa týka penziónu, zatia� neboli žiadne výzvy a mesto nemá dostatok vlastných 

   finan�ných prostriedkov na jeho realizáciu. 

  

21. Rôzne 
  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - informoval o výjazdovom zasadnutí �lenov komisie pre otázky rómskej komunity, 

   ktoré sa uskuto�nilo d�a 6. februára 2012. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - oce�ujem úpravu okolia Ladomírky, odporú�am viac apelova� na Povodie Bodrogu 

   a Hornádu na pravidelnú údržbu, 

 - oce�ujem promptné vyriešenie problému parkovania áut na chodníku smerom  

   k Makosu, 

 - pri prezentovaní materiálov pozorujem na 2 extrémy: bu� strohé alebo ve�mi obšírne,   

   navrhujem zvoli� strednú cestu, 

 - pánovi Brud�ákovi sa schválila mimoriadna dotácia, preto je potrebné cestou médií 

   informova� ob�anov o tejto udalosti, hlavne �o to prinesie mestu,  

 - ke�že sa bude rekonštruova� Pamätník �eskoslovenskej armády na Dukle, odporú�am 

   v spolupráci s Vojenským historickým ústavom zrealizova� aj opravu Pamätníka pri 

   ZŠ Ul. Komenského. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka opravy Pamätníka pri ZŠ Ul. Komenského budeme h�ada� spôsob 

   prostredníctvom Vojenského historického ústavu na jeho realizáciu, 

 - mesto má ve�mi dobrú spoluprácu s Povodím Bodrogu a Hornádu, problém je v tom, 

   že Svidnícke stredisko nemá žiadnu techniku.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - navrhujem pripravi� do najbližšieho zasadnutia MsZ preh�ad �erpania reprezenta�ného  

   fondu poslancov, 

 - navrhujem obmedzi� ude�ovanie prestávok po�as rokovania. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - cestou komunitných pracovníkov vies� Rómov k tomu, aby sa drevom zásobovali 

   už teraz a nie až v zime. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informoval o založení Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou. 

  
 Hlasovanie �. 33 – návrh uznesenia k informácii o �innosti komisie MsZ pre otázky 

 rómskej komunity. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 180/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 34 – návrh uznesenia k informácii o založení Regionálneho združenia 

 miest a obcí pod Duklou. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 181/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam vy�isti� studni�ku smerom na Mestisko. 

  
22. Záver 

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

 o 17.30 hod. ukon�il. 

  

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

  
 

  
 Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
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