
Zápisnica z 24. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 19. júna 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 rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

 z 15. apríla 2013 

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

 z 24. apríla 2013 

4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2012 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2012 

6. Návrh 2. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2013 o úprave  

 podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Svidník 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o ur�ení školských  

 obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

9. Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu 

10. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2013 

11. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

12. Obnova verejného osvetlenia – výsledky, analýzy pre mesto Svidník 

13. Informatívna správa o návrhu obnovy miestnych komunikácií v meste Svidník 

14. Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytu, Sov. hrdinov 432 

15. Riešenie úspor elektrickej energie – LED osvetlenie 
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16. Návrh plánu práce mestského zastupite�stva na 2. polrok 2013 

17. Návrh plánu práce kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta  

 na 2. polrok 2013 

18. Rôzne 

19. Záver 

14. Záver 

  

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 predložený návrh program rokovania. 

   
 b) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie �.  

 277/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  
 z 15. apríla 2013 

 
 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 278/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  
 z 24. apríla 2013 
  

 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - prijaté uznesenia sa priebežne �asovo realizujú. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 279/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  
 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2012 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - poukázal na výšku a ú�el využitia finan�ných prostriedkov v rámci originálnych 

   kompetencií. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - požiadal, aby na mestskom zastupite�stve bolo ú�tovné hospodárenie jasne a podrobne 

   zdôvodnené. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 280/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2012 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - požiadal zakomponova� do mandátnej zmluvy so spolo�nos�ou SLUŽBYT, s.r.o. 

   zodpovednos� zo strany SLUŽBYT, s.r.o. za vzniknuté poh�adávky. 
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 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 281/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Návrh 2. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - požiadal zvýši� výšku príspevku pre futbalový klub o 10 tis. EUR. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - informoval, že mesto sp��a podmienky na vzatie úveru.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 282/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2013 o úprave  
 podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Svidník 
  
 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - informoval, že po konzultácii s právnikom, tento neodporú�a v tejto chvíli predložený  

  návrh VZN predklada� na rokovanie MsZ. 

  
 �lenovia mestskej rady podporili stanovisko právnika vyjadrené pánom prednostom.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - požiadal upozorni� mestskú políciu na pravidelné kontroly dodržiavania verejného 

   poriadku a �istoty pri Múzeu ukrajinskej kultúry smerom k zmrzline.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 283/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o ur�ení školských  
 obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  

 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 284/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu 

  
 Referovali: Mgr. Miloš Stron�ek, predseda OR Rusínskej obrody vo Svidníku 

                    Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

                    Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Miloš Stron�ek, predseda OR Rusínskej obrody vo Svidníku 

 - upozornil na potrebu kompletnej rekonštrukcie budovy na amfiteátri, 

 - požiadal zabetónova� prednú �as� pódia na amfiteátri a prostredníctvom projektov h�ada� 

   spôsob prekrytia �asti javiska. 

  
 �lenovia mestskej rady, primátor mesta a prednosta mestského úradu vyjadrili v�aku 

 a spokojnos� za dobré zorganizovanie a úspešný priebeh Rusínskeho festivalu. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 285/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2013 
  

 Referoval: Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Miron Mikita, poslanec 

 - vyjadril sa k projektu na krytú plaváre�, ktorý neuspel iba o 0,5 bodov,  

 - požiadal v tejto súvislosti pomôc� po politickej línii.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 286/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
11. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 
  
 Predkladal: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - zaujímal sa, aké je najspravodlivejšie rozdelenie položiek tepla? 

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

 - naj�astejšie rozdelenie položiek tepla je 60 (základná položka) : 40, 

 - pri zateplenej bytovke môže by�  80:20. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - akým spôsobom realizujete výmenu výmenníkov? 

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

 - na základe prieskumu trhu sa vyberie dodávate� potrebný na túto výmenu. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 287/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
12. Obnova verejného osvetlenia – výsledky, analýzy pre mesto Svidník 

 Predkladal: Vladimír Hyclák, �len predstavenstva EcoLed Solutions, a.s. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - podotkol, že v prípade schválenia  rekonštrukcie verejného osvetlenia a spôsobu realizácie  

   musí by� zo strany mesta vypísané verejné obstarávanie na dodávate�a. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 288/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Informatívna správa o návrhu obnovy miestnych komunikácií v meste Svidník 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - požiadal v prípade realizácie ustráži� kvalitu vykonaných prác.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - navrhol tento materiál nepredklada� v tejto chvíli na rokovanie mestského zastupite�stva. 

  
 �lenovia mestskej rady schválili návrh pána primátora.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 289/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytu, Sov. hrdinov 432 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - zaujímal sa o po�et 2-izbových bytov.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 290/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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15. Riešenie úspor elektrickej energie – LED osvetlenie 
  

 Predkladal: Václav Majerik, obchodný riadite� NWT, a.s. Hulín 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - podporil tento návrh.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 291/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Návrh plánu práce mestského zastupite�stva na 2. polrok 2013 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 292/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Návrh plánu práce kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta  

 na 2. polrok 2013 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 293/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Rôzne 
  

 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 
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 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 294/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

 Ján Hir�ko, konate� VK Slavia Svidník, s.r.o. 

 - informoval o možnosti spolupráce medzi mestom Svidník a VK Slavia Svidník, s.r.o. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - navrhujem h�ada� vhodnú formu spolupráce mesta s VK Slavia Svidník, s.r.o. 

  
 K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 295/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - informoval o návrhu na investíciu do siete verejného osvetlenia v meste, ktorú  

   predložila spolo�nos� 1. slovenská úsporová, a.s. Bratislava. 

  
 K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 296/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

 Vladislav Sluk, poslanec 

 - požiadal nájs� spôsob, aby cez víkend, ke� je báda� v meste ve�ký neporiadok, bolo  

   zabezpe�ené upratovanie mesta prostredníctvom pracovníkov aktiva�ných prác. 

  
19. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 15.00 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

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

         primátor 


