
Zápisnica z 23. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 15. apríla 2013 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

 z 28. januára 2013,  28. februára 2013 a 18. marca 2013 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupite�stva vo Svidníku  

 z 5. februára 2013,  28. februára 2013 a 18. marca 2013 

4. Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 

5. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2013 

6. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a o  

 návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2013 

7. Informatívna správa o pristúpení k implementácii grantu ELENA  

  (European Local Energy Assistance) 

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

9. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013�

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

11. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách  

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2013, ktorým sa mení 

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 1/2012 o podmienkach 

 predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

13. Rôzne 

14. Záver 
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1. Otvorenie 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci �lenovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  -  �lenovia mestskej rady schválili program rokovania. 

   
 b) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 259/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  
 z 28. januára 2013,  28. februára 2013 a 18. marca 2013 

 
 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 260/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupite�stva vo Svidníku  
 z 5. februára 2013,  28. februára 2013 a 18. marca 2013 
  

 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - prijaté uznesenia sa priebežne �asovo realizujú. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 261/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  
 Slovenska 
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 Referovali: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

                    Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - zatia� konkrétne veci nebudem uvádza�, 

 - našou snahou je pripravi� 59. Slávností aspo� na takej úrovni ako minulý rok.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto Svidník vytvorilo rovnaký priestor pre obidvoch organizátorov festivalov v meste, 

 - cie�om mesta je, aby tak Rusínsky festival, ako aj 59. Slávnosti kultúry Rusínov- 

   Ukrajincov Slovenska prebiehali a uskuto�nili sa na ve�mi dobrej úrovni. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - problém organizovania festivalov v našom meste nespôsobili ani poslanci ani vedenie  

   mesta, predstavitelia ZRUSR sa nedokázali prispôsobi� dobe, pretože ich prístup  

   k príprave festivalu je už dávno prežitý a pre divákov neprí�ažlivý, 

 - žia�, festival má už aj politický nádych, 

 - spôsobilo ho neakceptovanie požiadavky Rusínskej obrody, a to výmena poml�ky  

   spojkou „a“ v názve Slávnosti. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - stotož�ujem sa s vyjadrením poslanca Sluka, 

 - medzi organizátormi festivalov vznikla nezdravá rivalita, �o si nikto z nás neželá. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - prosím vedenie mesta, aby zaujali rovnakú ústretovos� vo�i organizátorom obidvoch 

   festivalov. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 262/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta  
 2013 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 263/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a o  
 návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2013 

  
 Predkladal: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - upozor�ujem na �asto prevrátené lavi�ky za bytovou jednotkou na Ul. Mládeže,  

   v tejto súvislosti je potrebné nájs� vhodný spôsob ich upevnenia,  

 - je potrebné dorieši� prístupovú cestu pri garážach za firmou SLUŽBYT, s.r.o., 

 - odporú�am skorigova� po�et verejných svietidiel do mesta smerom zo Stropkova  

   od kruhového objazdu. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - akým spôsobom sa budú opravova� praskliny na miestnych komunikácií, ktoré boli 

   prednedávnom zrekonštruované? 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - aká je situácia s výspravkami parkoviska za pneuservisom pána Hudáka? 

  
 Ing. Miron Mikita, poslanec 

 - je potrebné stanovi� si priority, lebo výtlkov v meste ve�a a je nedostatok finan�ných 

   prostriedkov. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - je potrebné pod�a možností rieši� Ul. �at. Nebiljaka.  

  
 Reagoval: Michal Pich, riadite� TS 

 - poukázané nedostatky preveríme a pod�a možností ich budeme rieši�.  

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 264/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Informatívna správa o pristúpení k implementácii grantu ELENA  
  (European Local Energy Assistance) 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - zaráža má skuto�nos� z akého h�adiska neprešli MŠ a ZŠ? 

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

 - z technických parametrov neprešli MŠ a ZŠ.  

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 265/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 266/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013�
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 267/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. 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. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné ošetri� v zmluve starostlivos� o prevádzku kotolne v objekte kuchyne 

   bývalého SOU strojárskeho, 

 - odporú�al by som v budove bývalej materskej školy na Ul. Duklianskej vytvori�  

   materskú školu pre sociálne slabšie rodiny, 

 - v prípade odpredaja budovy bývalej materskej školy na Ul. Duklianskej stanovi�  

   v zmluve ú�elovos� využitia tohto objektu. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - navrhujem h�ada� spôsob získania finan�ných prostriedkov a zrekonštruova� 

   na vyšší štandard malometrážne byty v Ubytovni na Ul. Nábrežnej, 

 - máme náhradné priestory na vybudovanie penziónu v prípade odpredaja budovy bývalej  

   materskej školy na Ul. Duklianskej, v ktorej sa plánovalo jeho zriadenie? 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - podporujem návrh odpredaja budovy bývalej materskej školy na Ul. Duklianskej,  

   pod�a môjho názoru o penzión by nebol záujem, pretože tieto zariadenia sú  

   spoplat�ované. 

  
 Hlasovaním �lenovia mestskej rady odporu�ili zníži� ceny nehnute�ností v bode G) tohto 

 návrhu nie o 20 %, ale o 10 %. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 268/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách  
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  
 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - existujú prípady šikanovania medzi de�mi? 

 - má mesto zriadenú stránku dôvery? 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - ako sa riešia prípady týrania a záškoláctvo? 

  
 Reagoval: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 - stretávame sa aj s prípadmi šikanovania medzi školákmi,  

 - mesto nemá zriadenú stránku dôvery, 

 - prípady týrania rieši štátna polícia a záškoláctvo rieši mestská polícia.  

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 269/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2013, ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie 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. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 270/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Rôzne 
  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 



 8 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tejto informácii bolo prijaté uznesenie �. 271/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 - informoval o návrhu štúdie riešenia územia na Ul. Dr. Goldbergera, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tejto problematike bolo prijaté uznesenie �. 272/2013, ktoré tvorí prílohu tejto  

 zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - podal informáciu k petícií za opätovné prerokovanie a schválenie nového Všeobecne 

   záväzného nariadenia o dani z nehnute�ností na rok 2013 a jeho zosúladenie  

   s reálnymi ekonomickými podmienkami regiónu adresovanej zástupcami  

   z Klubu podnikate�ov mesta a regiónu Svidník,  

 - oboznámil s obsahom uznesenia zo zasadnutia Klubu podnikate�ov mesta a regiónu  

   Svidník. 

  
 K tejto problematike bolo prijaté uznesenie �. 273/2013, ktoré tvorí prílohu tejto  

 zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - predložil návrh Dodatku �. 2 Štatútu mesta Svidník, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie �. 274/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - predložil návrh Dodatku �. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva  

   z 8. júna 2011, 
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 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie �. 275/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ 

 - predložila návrh na schválenie zápisu do kroniky mesta Svidník za roky 2011-2012. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am sústredi� sa na mesto Svidník a jeho región. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - pozitívne ma zaujal obsah návrhu na zápis do kroniky mesta. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - súhlasím s návrhom, kronika má by� obrazom doby pre budúce generácie. 

  
 Hlasovaním �lenovia mestskej rady schválili predložený návrh na zápis do kroniky 

 mesta Svidník za roky 2011 – 2012. 

  
 K tomuto návrhu bolo prijaté uznesenie �. 276/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am informova� mestské zastupite�stvo o personálnom audite, 

 - navrhujem dorieši� podávanie stravy na mestskom zastupite�stve.  

  

14. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 12.30 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák, v.r. 

         primátor 


