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Zápisnica z 35. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 7. februára 2018 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. Peter Pilip       

9. PaedDr. Jozef Poperník      

10. PhDr. František Pochanič 

11. PhDr. Ján Vook     

12. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. MVDr. Michal Zozuľák       

2. Ing. Vladimír Žak 

 

Neospravedlnený: 

 

1. Cyril Dudáš        

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

2.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020 
 

3.  Rôzne 
 

4.    Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 
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 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 12 poslancov, 

 - poslanci MVDr. Michal Zozuľák a Ing. Vladimír Žak ospravedlnili svoju neúčasť. 

  - poslanec Cyril Dudáš neospravedlnil svoju neúčasť. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - opýtal sa, či sú pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k programu rokovania sa nikto nevyjadril. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov: Mgr. Kamila Beňka 

    MUDr. Petra Breznoščáka a Mgr. Marcelu Ivančovú. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    PaedDr. Jozefa Poperníka a Martina Ždiňaka.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predniesol návrh uznesenia. 

   
  Hlasovanie č. 1 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 449/2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - predniesol návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018-2020, ktorý bol 

   pripravený na decembrové zasadnutie MsZ a upravený v roku 2018. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - predniesol stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník 

   na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020, 

 - konštatoval, že pri spracovaní stanoviska vychádzal z posúdenia návrhu, ktorý bol 

   zverejnený na úradnej tabuli mesta Svidník a na webovej stránke mesta dňa  

   24. novembra 2017 v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred schválením MsZ, 

 - uviedol, že bol doručený nový návrh rozpočtu z 30. januára 2018, ktorý nedoporučuje 

   prerokovať na tomto zasadnutí, pretože nebola splnená zákonná povinnosť  

   zverejnenia návrhu rozpočtu, 

 - domnieva sa, že predkladateľ predložil práve túto verziu návrhu rozpočtu, ktorá nebola 

   zverejnená. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - zdôraznil, že zákonná lehota zverejnenia návrhu rozpočtu bola splnená, 

 - rozpočet bol zverejnený ešte v novembri 2017, 

 - v zmysle zákona návrh sa zverejňuje za účelom pripomienkovania, 

 - povedal, že predložil návrh, ktorý bol pripomienkovaný, 

 - MsZ nie je povinné tento návrh schváliť,  

 - MsZ môže vychádzať z pôvodného zverejneného návrhu rozpočtu.  

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - k návrhu rozpočtu sme sa stretli niekoľkokrát,  

 - ani v jednom z troch verzii rozpočtu, ktoré nám boli doručené, nie sú zapracované 

   pripomienky vznesené na týchto stretnutiach, čiže tie stretnutia boli úplne zbytočné, 

 - v poslednom návrhu rozpočtu sme dostali tabuľku, ktorá vôbec nekorešponduje 

   s návrhom z 25. novembra 2017, 

 - v položke 1.3. projektová dokumentácia sú diametrálne rozlišné sumy a nevieme prečo, 

 - rekonštrukcia OD Vašuta je zahrnutá v návrhu z 25. novembra 2017, ale v návrhu 

   z 30. januára 2018 už nie je zakomponovaná,  

 - podobná situácia je aj s projektovou dokumentáciou na cyklochodníky,  

 - vyjadrila sa k financovaniu TS a k otázke naceňovania rekonštrukcie chodníkov,  

 - chodníky sú naša veľká priorita, ale nie jediná, ide nám o to, aby sme mali dobré 

   chodníky, ale za rozumné peniaze,  

 - poukázala, že ani v jednej verzii rozpočtu nie je zapracovaný chodník na Jedľovku 

   a smerom k stavebnému podniku, 
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 - poznamenala, že jednotlivé položky treba zoptimalizovať aj v súlade s požiadavkami  

   komisie finančnej a správy majetku,  

 - navrhla a žiadala o podporu navýšenia výdavkov o 65 tis. EUR v kapitole 9.4. na  

   rekonštrukciu bazéna na ZŠ 8. mája,  

 - bazénová technika je v kritickom stave a je potrebné ju rekonštruovať,  

 - uviedla a zdôvodnila niekoľko položiek, s ktorými by sa dalo pracovať a našlo by sa 

   65 tis. EUR na rekonštrukciu bazéna,  

 - odporučila pouvažovať o odpredaji haly na bývalom SOU strojárskom,  

 - požiadala seriózne sa zaoberať jednotlivými položkami rozpočtu.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dnes rokujeme o pôvodnom návrhu, ktorý bol zverejnený v novembri 2017 so 

   zapracovanými pripomienkami,  

 - navrhované investičné akcie boli pripomienkované poslancami, 

 - navrhujeme určitý balík peňazí, ktorý vieme vyčleniť buď z vlastných peňazí, alebo 

   z úverových zdrojov,  

 - je na rozhodnutí poslancov, na čo sa použijú tieto finančné prostriedky,  

 - vyjadril sa k cene rekonštrukcie chodníkov, 

 - cena rekonštrukcie chodníkov zámkovou dlažbou je porovnateľná s cenou asfaltu,  

   rozdiel ceny by bol iba v tom, či sa bude robiť podložie,  

 - chodník na Jedľovku a na Ul. Stropkovskej plánujeme urobiť cez TS, 

 - je potrebné porozmýšľať a zvážiť spôsob opravy OD Vašuta a haly na bývalom 

   SOU strojárskom.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - poprosil o podporu návrhu poslankyne Mgr. Ivančovej vo veci navýšenia výdavkov 

   na rekonštrukciu bazéna na ZŠ 8. mája. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - predložím za 11 poslancov pozmeňujúci návrh, kde zapracujem aj návrh poslankyne 

   Mgr. Ivančovej ohľadom rekonštrukcie bazéna na ZŠ 8. mája, 

 - upozornil p. primátora, že predkladateľ materiálu nemôže robiť žiadne zmeny, 

 - zmeny k predloženému návrhu môžu robiť iba poslanci, 

 - navrhovateľ môže maximálne stiahnuť tento návrh z rokovania,  

 - povedal, že iniciatíva na schválenie rozpočtu na roky 2018-2020 vzišla z poslancov, 

   pretože im záleží na tom, aby mesto nebolo v rozpočtovom provizóriu,  

 - je zarážajúce, že p. primátor sa venoval iným aktivitám a nie príprave rozpočtu,  
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 - nevieme, o ktorej verzii rozpočtu rokujeme, či tej z novembra, kde mala komisia 

   nejaké pripomienky, alebo z januára,  

 - poukázal na popis rozpočtu TS v dôvodovej správe, ktorá je rozpísaná iba na pol 

   strany,  

 - prerušil svoje vystúpenie a požiadal p. primátora o odpoveď na interpeláciu  

   z 22. novembra 2017, kde žiadal a dodnes nedostal odpoveď, či si mesto objednalo 

   projektovú dokumentáciu na cyklochodníky a či si mesto objednalo projektovú 

   dokumentáciu na odvedenie dažďových vôd?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - povedal, že na tieto interpelácie odpovedal na stretnutí, ktoré bolo v zasadačke MsÚ, 

 - uviedol, že informoval akým procesom to prebiehalo.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - pokračoval vo vystúpení,  

 - p. primátor vydal si sa takou cestou, že naobjednávaš toľko projektových dokumentácií,  

   z ktorých nikdy nič nebude, 

 - hanbou je, že sa neurobil chodník na Jedľovku, na ktorý boli vyčlenené finančné 

   prostriedky,  

 - blíži sa predvolebný rok, tak je navrhnutý populistický rozpočet, 

 - zapájame sa do rôznych projektov, kde je vysoká spoluúčasť mesta Svidník,  

 - treba občanom povedať, čo je našou prioritou, čo nám dovoľuje náš rozpočet a čo   

   nás trápi,  

 - dodnes nevieme, čo chceme robiť v rámci rekonštrukcie Parku arm. gen. L. Svobodu, 

 - poslanci netušia ani o ďalších projektoch, o ktoré sa ideme uchádzať, 

 - poslanci poukazujú na rezervy pri chode MsÚ, 

 - p. primátor populisticky sľúbil ľuďom, že sa zrekonštruujú skoro všetky ulice v meste 

   a z rozpočtu sa vypustili vecí, o ktoré žiadali poslanci,  

 - možno by bolo dobré z času na čas vybrať iného audítora, inú spoločnosť, aby  

   prehodnotili hospodárenie mesta, 

 - poslanci takisto chcú, aby sa rekonštruovali ulice a sú ochotní sa týmto investičným 

   akciám venovať na ďalšom zasadnutí MsZ, 

 - predniesol pozmeňujúci návrh k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020: 

   V tabuľke č. 2 navrhol upraviť programy a podprogramy nasledovne - v tis. EUR: 

   1.1 Výkon funkcie primátora – 5, 1.3 Príprava a implementácia roz. progr. (projekt. 

   dok. cintorín) – 10, 1.4 Územnoplán. podklady a dokumentácia – 10, 1.7 Členstvo 

   v samospráv. org. a združeniach – 20, 2.1 Propagačný materiál – 5, 2.2 Spoločenské 
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   akcie – 5, 3.1 Právne služby mestu – 3, 3.3 Správa nehnuteľného majetku – 220, 

   3.4 Vzdelávanie zamestnancov MsÚ – 4, 3.6 Autodoprava – 28, 4.3 Príspevky občian. 

   združeniam – 100, 7.2 Realizácia nových miestnych komunikácií – 0, 7.3 Rekonštrukcia 

   miestnych komunikácií (mosty festivalova a pontonový) – 599, 9.2 Organizácia 

   kultúrnych podujatí – 20, 9.3 Športové podujatia – 8, 9.4 Výstavba (+ bazén) – 515, 

   9.5 Projekty – 0, 10.2 Príspevok na činnosť TS – 480, 11.1 Rutinná a štand. údržba 

   centra mesta – 5, 11.2 Realizácia nových stavieb – 0, 11.3 Rekonštrukcia a modern. 

   občian. vybavenia – 1, 13.1 Správa obce – 816. Následne upraviť kapitálové výdavky 

   v tabuľke č. 1 podľa navrhovaných zmien v tabuľke č. 2.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ak by mesto zobralo úver, tak zadlženosť mesta by bola úplne minimálna a mesto by 

   navrhované investičné akcie zvládlo bez najmenšieho problému, 

 - všetky navrhované akcie boli konzultované s poslancami, 

 - čo sa týka projektov zateplenie ZUŠ a ZŠ Karpatská, sú to peniaze, ktoré vyčlenila 

   vláda SR,  

 - bolo by na škodu tieto finančné prostriedky nevyužiť,  

 - v minulosti sme boli kritizovaní, že nepíšeme projekty a dnes sme kritizovaní, že ich 

   píšeme, 

 - získať si partnerov na poľskej strane trvá dlhé roky a tým krokom, že na projekty  

   schválime 0 EUR stratíme to, čo sme budovali dlhé roky. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - základným školám nič neuberáme,  

 - poukázal som iba na nevýhodný projekt zateplenia ZUŠ, kde za peniaze, ktoré sú 

   našou spoluúčasťou, si môže p. riaditeľ nájsť firmu, ktorá mu to opraví,  

 - čo sa týka škôl, všetky projekty chceme nechať,  

 - vo svojom vystúpení som poukázal na to, že nemôže byť všetko naša priorita,  

 - chcem poukázať aj na to, že v zmysle prijatého uznesenia poslanci by na každom 

   zasadnutí mali byť informovaní o aktuálnom čerpaní rozpočtu,  

 - v návrhu rozpočtu v tabuľkovom prehľade je uvedená zavádzajúca informácia, pretože by  

   mal byť uvedený údaj po schválenej 5. zmene rozpočtu, 

 - informoval aký bol prebytok bežného hospodárenia mesta od roku 2011, lebo úver sa 

   môže splácať len z prebytku bežného hospodárenia.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ak by sme všetky navrhované aktivity vykryli cez úver, zadlženosť mesta by bola 16 %.  
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 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - v zmysle zákona pri návrhu rozpočtu má byť uvedený údaj: schválený rozpočet 

   a očakávaná skutočnosť,  

 - nemôže sa uvádzať údaj po 5. zmene rozpočtu,  

 - úvery sa môžu splácať aj z kapitálových príjmov, lebo sú použité na kapitálové 

   výdavky, tak sa splácali v minulosti, 

 - teraz, keď sa zlepšila finančná situácia mesta sa úvery splácajú z bežných príjmov.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - podstatou MsZ je to, že 7. februára sme stále v rozpočtovom provizóriu, 

 - aj keď pre MsÚ to nie je problém, ale z hľadiska rozvoja mesta je to vážny problém, 

   pretože sa mesto nemôže uchádzať o žiadne projekty a externé zdroje a ani nemôže 

   čerpať už schválené projekty,  

 - aj kvôli tomu 5 poslanci iniciovali zvolanie MsZ, lebo snahu zo strany zvolávateľa 

   MsZ nebolo cítiť,  

 - čo sa týka chodníka na Jedľovku, problém nie je v tom, že bolo schválených málo 

   finančných prostriedkov, ale problém bol v tom, že oprava sa vôbec ani nezačala 

   a peniaze, ktoré boli schválené sa presunuli bez vedomia MsZ na inú akciu,  

 - konštatoval, že sa musí veľmi zodpovedne pristúpiť k prehodnoteniu navrhovaných 

   investičných akcií,  

 - dnes by sme mali schváliť základný rozpočet a investičné akcie prehodnotiť na 

   najbližšom MsZ.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - paradoxom, je že samospráva má najlepšie obdobie, 

 - za pozitíva považujem, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky cez 

   projekty a že podielové dane sú na takej výške na akej ešte nikdy neboli,  

 - vymenoval akcie, na ktoré sa podarilo získať finančné prostriedky cez projekty,  

 - hospodárenie a vecí týkajúce sa mestského úradu sú skresané na minimum, 

 - ak by bola dobrá politická vôľa rozpočet mesta na rok 2018 by bol už schválený. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - poznamenal, že boli vymenované projekty, ale ak by sme nemali schválený rozpočet  

   a ostali by sme v provizóriu nemohli by sme čerpať finančné prostriedky cez projekty 

   a aby sme dospeli k schváleniu rozpočtu museli poslanci iniciovať zvolanie MsZ, 

 - od primátora sa očakáva, že bude poslancov zjednocovať a vytvárať také prostredie, 

   aby rozpočet bol čo najskôr a najlepšie schválený. 
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - nebol najmenší problém, aby rozpočet bol schválený, ale z politických dôvodov nebol 

   schválený. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - poslanci sa len tak neschádzajú, ale zvoláva ich primátor, 

 - primátor určuje miesto, čas, dátum a program MsZ. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - mali by sme viac robiť a nielen sa počúvať,  

 - je nedôstojné z toho robiť politiku,  

 - dva roky rozprávame o chodníku na Jedľovku a o ďalších veciach, ktoré nie sú  

   dodnes zrealizované a nie sú ani zapracované do návrhu rozpočtu, 

 - vyjadrila sa k cene rekonštrukcie chodníkov zámkovou dlažbou,  

 - poznamenala, že chodníky sa budú robiť, ale dôležitá je za akú cenu.  

  
 Z rokovacej miestnosti o 10.45 hod. odišiel poslanec Martin Ždiňak. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - politiku vidím v tom, že primátorovi boli znížené rozpočtové opatrenia zo 100 tis. EUR  

   na 1 tis. EUR, 

 - ak by bola snaha a ochota schváliť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na  

   vyasfaltovanie chodníka na Jedľovku, bol by urobený. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v zmysle rokovacieho poriadku vyzývam p. primátora, aby mi odpovedal na moju 

   interpeláciu, či si mesto objednalo projektovú dokumentáciu na cyklochodníky 

   a či si mesto objednalo projektovú dokumentáciu na odvedenie dažďových vôd, 

 - čo sa týka zníženia rozpočtových opatrení, MsZ určilo výšku finančných prostriedkov, 

   ktoré môže primátor mesta v rámci rozpočtu presúvať medzi jednotlivými programami 

   tak, aby nenavýšil výdavky, 

 - neboli to peniaze vo výške 100 tis. EUR, ktoré by mohol primátor použiť, kde by chcel, 

 - urobilo sa to preto, lebo predpokladám, že tie projektové dokumentácie, ktoré mesto má 

   a nikde sa nepoužijú, by dnes už boli možno zaplatené.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto nemá žiadne také projekty, ktoré by boli niekde odložené,  

 - gro projektov poslúžili v rámci projektov, ktoré boli zrealizované v meste Svidník.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - neviem ako sme dospeli k cene 80 EUR za rekonštrukciu chodníkov zámkovou dlažbou, 

 - je to premrštená cena,  

 - treba zreálniť cenu, 

 - odporúčal by som opravu chodníkov robiť asfaltovým povrchom, ktorý nás vyjde možno 

   o 10 % lacnejšie, ale nikto nebude spochybňovať, že cenu niekto nadhodnotil,  

 - čo sa týka euro projektov, bolo by na škodu, aby sme nemali schválený rozpočet  

   a nemohli by sme realizovať projekty na rekonštrukciu MŠ,  

 - poukazujeme iba na vysokú spoluúčasť mesta pri projektoch zateplenia ZUŠ a ZŠ 

   ul. Karpatská, ale keď nám Úrad vlády SR ponúkol peniaze, treba to zvážiť, 

 - poslanci sa rozhodli, že školy budú podporovať aj za takúto cenu.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka rekonštrukcie chodníkov zámkovou dlažbou, verím, že väčšina občanov 

   by to privítala, 

 - z dlhodobého hľadiska údržba takýchto chodníkov je výhodnejšia.  

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - vyjadril sa k prijatiu úveru a výške zadlženosti mesta, 

 - povedal, že treba veľmi citlivo zvážiť prijatie úveru,  

 - poznamenal, že takýto veľký úver a takéto mohutné investície asi musia počkať na 

   nového primátora, ktorý bude mať podporu svojich poslancov a nie ako je tomuto 

   teraz,  

 - na poslednom MsZ sme mohli vidieť, že sa nenašiel ani jeden z poslancov, ktorý 

   by sa pridal na stranu p. primátora, čo je veľmi smutné.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - myslím si, že predvolebný rok nebude o primátorovi a poslancoch, ale o tom, čo chceme 

   urobiť pre občanov mesta.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nie je pravda, že sa nenašli poslanci na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, ktorí by sa 

   postavili na stranu p. primátora, lebo boli 4 poslanci, ktorí odobrili to, čo nastavil 

   primátor pri chode MsÚ, 

 - čo sa týka investičných akcií, my to chceme robiť, ale poukazujeme na to, že stratili 

   sme ambíciu hľadať vlastné zdroje,  

 - z prebytku bežného hospodárenia vieme vyčleniť každý rok len určitú časť peňazí, 

 - treba rozumne rozmýšľať koľko peňazí si vieme požičať a ako to budeme splácať.  
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 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - na predchádzajúcom zasadnutí hlasovaním som sa nepridal na stranu p. primátora, ale 

   pridal som sa na stranu ľudí z MsÚ, lebo som nevedel ako bude reagovať p. primátor 

   na vzniknutú situáciu, 

 - vo svojom vystúpení som chcel poukázať na to, že sa dostávame ani nie do priemeru 

   zadlženosti slovenských miest a obcí a aké sú rizika pre mesto, pri prognóze, ktorá 

   je zverejnená pre samosprávy na ďalšie roky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - občania mesta nás volili preto, aby sme mesto posúvali dopredu, 

 - v minulosti ako opozičný poslanec som hlasoval za všetky úvery pre mesto Svidník,  

   lebo som bol presvedčený, že je to v prospech občanov mesta Svidník.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - my sa úveru akokoľvek nevyhneme, 

 - súhlasím s tým, že podmienky na vzatie úveru sú dobré, ale nebudem hlasovať za 

   všetky úvery, pretože nie som presvedčená, že navrhovaná výška úveru je správna, 

   efektívna, hospodárna a účelná. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - navrhovaná suma na úver je iba predpokladaná suma,  

 - prebehne verejno-obchodná súťaž, ktorá nám vygeneruje cenu, 

 - táto môže byť oveľa nižšia,  

 - za členov komisie na vyhodnotenie verejno-obchodnej súťaže môžu byť navrhnutí  

   poslanci. 

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - určite sa nestotožňujem s tým, že považujem cenu za rekonštrukciu chodníkov, ktorá 

   bola daná v materiáloch za adekvátnu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - spochybňuje sa navrhovaná suma za rekonštrukciu chodníkov, ale vysúťažená cena 

   môže byť úplne iná.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - navrhujem, aby prípadne ešte jeden poslanec vystúpil a uzavrieť rozpravu, lebo to 

   začína byť zdĺhavé a nerieši sa problém. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - úveru sa jednoznačne nevyhneme, budeme ho potrebovať,  
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 - čo sa týka rekonštrukcie chodníkov a ciest, vrátime sa k ním na najbližšom zasadnutí MsZ,  

   ale musíme dospieť k najrozumnejšej a najefektívnejšej cene. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - navrhujem hlasovať o ukončení diskusie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predniesol návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára o ukončení diskusie.   

  
 Hlasovanie č. 2 – návrh o ukončení diskusie:  

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára.  

  
 Hlasovanie č. 3 – pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Pavla Olejára:  

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka: od 11.15 hod. – 11.30 hod. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - konštatoval, že stanovisko hlavného kontrolóra bolo predložené písomne k prvotnému 

   návrhu rozpočtu, 

 - všetky návrhy, ktoré vzišli z rozpravy budú zakomponované do návrhu rozpočtu  

   z 25. novembra 2017.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
  

 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 
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 Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 450/2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 451/2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

  

3.  Rôzne 
 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - predniesol a odôvodnil návrh uznesenia v tomto znení: 

   Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 písm. d) zák. č. 

   369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

   a) schvaľuje návrh zmluvnej podmienky pre proces obchodného rokovania k Zmluve 

   o spolupráci č. 205/2015 v znení: Finančná zábezpeka „Strana II A strana III. sa  

   zaväzujú v záujme poctivých obchodných stykoch na zabezpečenie realizácie 

   stavebnotechnických úprav dohodnutých v článku I ods. 4 zložiť na účet mesta sumu 

   vo výške 60 000 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur). Výška finančnej zábezpeky plní 

   uhradzovaciu a zabezpečovaciu funkciu. Ak sa zmluvné strany dohodnú na zmene 

   zmluvných strán Zmluvy alebo prevode práv a povinností zo zmluvy, výška uvedenej 

   sumy bude Strane II (Kaufland Slovenská republika v.o.s.) alebo Strane III 

   (DEVELOPMENT 3, s.r.o.) vrátená, len za podmienky vybudovania stavebnotechnic- 

   kých úprav. Ak by sa zmluvné strany vyhli povinnosti vykonať dohodnuté stavebno- 

   technické úpravy, Strana I (mesto Svidník) je oprávnená výšku finančnej zábezpeky 

   použiť na účel realizácie stavebnotechnických úprav.“,  

   b) určuje Mestskému úradu vo Svidníku oboznámiť so schváleným návrhom zmluvnej  

   podmienky príslušné zmluvné strany Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

   a DEVELOPMENT 3, s.r.o., 

   c) určuje Mestskému úradu vo Svidníku aplikovať návrh zmluvnej podmienky: 

   Finančná zábezpeka v procese obchodného vyjednávania dodatkov k Zmluve  

   o spolupráci. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - konštatoval, že 2,5 roka upozorňoval na problém skládky TKO Šemetkovce, 

 - apeloval na poslancov, čo ďalej so skládkou, pretože firma Ekoservis Svidník, s.r.o. 

   je v konkurze? 

 - skládku má v prenájme firma AGB ekotrend, s.r.o., 

 - požiadal v tejto súvislosti zvolať rokovanie s firmou AGB ekotrend, s.r.o. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka Kauflandu, neviem, či po právnej stránke je možné prijať také uznesenie, 

   pretože zmluva je už podpísaná, 

 - Kaufland požiadal o predĺženie stavebného povolenia, 

 - mesto Svidník s tým nesúhlasilo, pretože neboli splnené podmienky, 

 - ukazuje sa, že Kaufland do Svidníka nepríde,  

 - pozemok chcú ponúknuť ďalším obchodným partnerom, 

 - situácia okolo skládky TKO Šemetkovce je zložitá, 

 - väčšinový vlastník prijíma rozhodnutia,  

 - s mestom Svidník nikto nerokoval,  

 - o tom, že je firma Ekoservis Svidník, s.r.o.  v konkurze sme sa dozvedeli z médií, čo  

   je nekorektné,  

 - v tejto veci sme rokovali s  firmou AGB ekotrend, s.r.o., ktorá prevádzkuje skládku, 

 - je určený správca konkurznej podstaty, ktorému sa prihlasujú pohľadávky,  

 - v tejto chvíli nevieme povedať ako bude postupovať po ukončení tohto procesu správca  

   konkurznej podstaty. 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - čo sa týka Kauflandu, nesmieme opomenúť, že keď spoločnosť Kaufland predá tento 

   pozemok ďalšiemu tretiemu subjektu hrozí fakt, že nebude mať v podmienke opravu 

   cesty, ktorá nie je vyasfaltovaná,  

 - v tejto veci musíme byť obozretní.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - teraz sa neviem relevantne rozhodnúť, či navrhované uznesenie je po právnej stránke 

   v poriadku.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na problém skládky TKO Šemetkovce a firmy Ekoservis Svidník, s.r.o. sme viackrát 

   poukazovali, 

 - nemôže teraz p. primátor povedať, že nebol informovaný, je to výsledok jeho pôsobenia 
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   v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o.  

  
 Mgr. Miroslav Novák, právnik mesta 

 - vyjadril sa k návrhu uznesenia, ktorý predložil poslanec PhDr. Vook, 

 - zdôraznil, že po právnej stránke je uznesenie v poriadku a odporúča ho schváliť.  

    
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia poslanca PhDr. Jána Vooka. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 452/2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 11.50 hod. ukončil. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

   Ing. Ján Holodňák, v.r. 
   

  primátor mesta 

   

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

  

PaedDr. Jozef Poperník, v.r.  Martin Ždiňak, v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 


