
Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 11. decembra 2013   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy 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 kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku 

 na funk�né obdobie 2014 - 2018 
5. Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 
6. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
7. Návrh 4. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 6/2013, ktorým sa mení   

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 10/2011 o miestnych daniach a 
 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Návrh viacro�ného programového rozpo�tu mesta Svidník na roky 2014-2016 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacro�ného programového 

 rozpo�tu mesta Svidník na roky 2014-2016 
11. Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti 

 mesta Svidník do roku 2018 
  12. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom   
 na Ul. Sov. hrdinov 432 

13. Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytov�a mesta Svidník 
 - odstránenie systémových porúch - loggie 

14. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta Svidník v 2. polroku 2013 
 (obdobie júl – november 2013) 

15. Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ 
 a Jánovi Jur�išinovi 

16. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta Svidník  
 na 1. polrok 2014 

17. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2014 
18. Interpelácie poslancov 
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19. Rôzne 
20. Záver 
 

1. Otvorenie 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 
 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 
 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 13 poslancov,   
 - poslanci Eva Homzová, MUDr. František Kru�, Mgr. Adrián Labun  
   a MUDr. Viliam Revický ospravedlnili svoju neú�as� na rokovaní. 

   a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 
  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 
     K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
    b) Vo�ba návrhovej komisie 
     Ing. Ján Holod�ák, primátor  
  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: JUDr. Jána Gregu, Vladislava Sluka 
      a Ing. Vladimíra Žaka. 
    c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 
     Ing. Ján Holod�ák, primátor  
  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: Mgr. Marcelu Ivan�ovú 
    a Viktora Varcholu. 
    d) Ur�enie zapisovate�a 
     Ing. Ján Holod�ák, primátor  
  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
    Hlasovanie �. 1 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 398/2013 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. 
     K predloženej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky 
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 Hlasovanie �. 2 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 399/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
  Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta 

 -  mestská rada d�a 3. decembra 2013 prerokovala predložené materiály na rokovanie  
    mestského zastupite�stva a tieto odporú�a mestskému zastupite�stvu prerokova�  
   a schváli�. 

     K predloženej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky 
   Hlasovanie �. 3 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 400/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

4. Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku 
 na funk�né obdobie 2014 - 2018 
   Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 
 Referoval: JUDr. Ivo Parada, podpredseda Okresného súdu Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 4: 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 401/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

5. Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 
   Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Prítomný: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu sa vyjadrili: 
   Cyril Dudáš, poslanec 
 - k tejto problematike som v minulosti viackrát vystupoval, 
 - teraz predkladám nieko�ko konkrétnych návrhov: 
 1. �lánok VI. bod d) rozšíri� o: Zmluvná strana II. je povinná v prípade nevymožite�nej  
     poh�adávky uhradi� túto poh�adávku z vlastných zdrojov v termíne12 mesiacov 
     po nadobudnutí pravoplatnosti súdneho rozhodnutia o nevymožite�nosti poh�adávky. 
 2. Zmluvná strana II. je povinná na vlastné náklady, t.j. z fondu ur�eného 
     pre modernizáciu a rekonštrukciu teplovodných rozvodov, zrekonštruova� ostatných  
    48 %  teplovodných rozvodov v termíne do 10 rokov nájomného pomeru. 
 3. �lánok II. doplni� o tento text: Tento dodatok stráca platnos� v prípade, ak nebude 
     zmluvnej strane II. poskytnutý úver v termíne do 30.5.2014. 
 4. �lánok X. doplni� o tento text: Rozšíri� objem, obsah predmetu dodatku o pokladku 
     dátových optických káblov pre potreby šírenia internetu a televíznych signálov. 
 5. Vypusti� v zmluve �lánok IX. bod e) z dôvodu, že zmluva je uzatvorená so  
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     spolo�nos�ou  SLUŽBYT, s.r.o. a nie so spolo�níkmi a rodinnými príslušníkmi  
     spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o. 
   Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
 - prosím právnika o zaujatie stanoviska k týmto návrhom. 
   Hlasovanie �. 5 – návrh poslanca Cyrila Dudáša:  
 �lánok VI. bod d) rozšíri� o: Zmluvná strana II. je povinná v prípade nevymožite�nej  
 poh�adávky uhradi� túto poh�adávku z vlastných zdrojov v termíne12 mesiacov 
 po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia o nevymožite�nosti poh�adávky. 
   Stanovisko JUDr. Jozefa Bujdoša, advokáta 
 - z poh�adu mesta je to možné, ale musí sa k tomu vyjadri� aj SLUŽBYT, s.r.o.  
   ako druhá zmluvná strana. 
   Hlasovanie: 
 Prítomní: 13, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 12, nehlasovali: 0. 
 Návrh nebol schválený. 
   Hlasovanie �. 6 – návrh poslanca Cyrila Dudáša:  
 Zmluvná strana II. je povinná na vlastné náklady, t.j. z fondu ur�eného 
 pre modernizáciu a rekonštrukciu teplovodných rozvodov, zrekonštruova� ostatných  
 48 %  teplovodných rozvodov v termíne do 10 rokov nájomného pomeru. 
   Stanovisko JUDr. Jozefa Bujdoša, advokáta 
 - je to �alšia požiadavka, ktorá je z poh�adu mesta realizovate�ná, ale musí súhlasi� 
   aj druhá zmluvná strana. 
   Hlasovanie: 
 Prítomní: 13, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 12, nehlasovali: 0. 
 Návrh nebol schválený. 
   Hlasovanie �. 7 – návrh poslanca Cyrila Dudáša:  
 �lánok II. doplni� o tento text: Tento dodatok stráca platnos� v prípade, ak nebude 
 zmluvnej strane II. poskytnutý úver v termíne do 30.5.2014. 
   Stanovisko JUDr. Jozefa Bujdoša, advokáta 
 - platnos� nadobúda zmluva d�om uzatvorenia tohto dodatku, 
 - s týmto dodatkom potom môže SLUŽBYT, s.r.o. žiada� banku o úver, 
 - ú�innos� nadobudne nasledujúcim d�om po zverejnení, ale ke�že tam máme 
   podmienku, že musí by� schválený a poskytnutý úver, tak sa ú�innos� posúva až po 
   schválení úveru, 
 - s postupom zverejnenia sú zamestnanci mestského úradu oboznámení.  
   Hlasovanie: 
 Prítomní: 12, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 11, nehlasovali: 0. 
 Návrh nebol schválený. 
   Hlasovanie �. 8 – návrh poslanca Cyrila Dudáša:  
 �lánok X. doplni� o tento text: Rozšíri� objem, obsah predmetu dodatku o pokladku 
 dátových optických káblov pre potreby šírenia internetu a televíznych signálov. 
   Stanovisko JUDr. Gabriela Kali�áka, riadite�a SLUŽBYT, s.r.o. 
 - môže sa to zrealizova�, ak budú finan�né zdroje na nákup optických káblov, ale nie je  
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   to oprávnená položka z celkového kalkula�ného vzorca. 
   Hlasovanie: 
 Prítomní: 13, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 12, nehlasovali: 0. 
 Návrh nebol schválený. 
   Hlasovanie �. 9 – návrh poslanca Cyrila Dudáša:  
 Vypusti� v zmluve �lánok IX. bod e) z dôvodu, že zmluva je uzatvorená so spolo�nos�ou 
 SLUŽBYT, s.r.o. a nie so spolo�níkmi a rodinnými príslušníkmi spolo�nosti SLUŽBYT,  
 s.r.o.   
   Stanovisko JUDr. Jozefa Bujdoša, advokáta 
 - táto požiadavka bola zapracovaná na požiadanie mestskej rady v roku 2011 
   a následne schválená mestským zastupite�stvom 3/5 vä�šinou všetkých poslancov, 
   takže aj v sú�asnosti by bolo potrebné zruši� 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
   Hlasovanie: 
 Prítomní: 13, za: 1, proti: 0, zdržali sa: 12, nehlasovali: 0. 
 Návrh nebol schválený. 
   Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 
 Prítomní: 13, za: 12, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 402/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

6. 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. 

   K zámene nehnute�ného majetku medzi mestom Svidník a Prešovským samosprávnym 
 krajom sa vyjadrili: 

   Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - táto zámena je ve�mi výhodná pre obidve strany,  
 - zamenený objekt môžme výhodne využi�, priorita je zriadenie penziónu,  
 - �o sa týka priestorov na prevádzku školského klubu detí, budeme rokova� a h�ada� 
   riešenie s vedením Gymnázia DH.  

   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - tento postup je nesprávny, 
 - najprv by sme mali ma� prerokované riešenie priestorov na prevádzku školského 
   klubu detí a až potom schva�ova� túto zámenu,  
 - �o sa týka zamenenej budovy jednoduchšie bude niekomu podnika� na mestskom 
   majetku, akoby si odkúpil nejaký objekt a poskytoval v �om tieto služby. 

   Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
 - ako by sme zabúdali na to, že tento objekt bude na�alej slúži� škole, ktorú navštevujú 
   naše detí, �i sú to zo základnej školy alebo tí, ktorí sa rozhodli pokra�ova� v štúdiu 
   na Gymnáziu DH.  

   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - verím, že tak ako mesto vyšlo v ústrety Gymnáziu DH na prenájom prevádzky jedálne, 
   tak aj Gymnázium DH tentokrát vyjde v ústrety mestu a problém prevádzkovania  
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   školského klubu detí sa vyrieši.  
   Ing. Miron Mikita, zástupca primátora  

 - v tejto chvíli je dôležité odsúhlasi� navrhovanú zámenu a až potom rokova� o �alších 
   krokoch.  

   Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k zámene nehnute�ného majetku medzi mestom  
 Svidník a Prešovským samosprávnym krajom. 
 Prítomní: 13, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 403/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K odpredaju pozemku KN 1206/10 Jánovi Petri�kovi, �. Štúra 489/9, Svidník neboli 
 vznesené žiadne pripomienky. 

   Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku KN 1206/10   
 Jánovi Petri�kovi, �. Štúra 489/9, Svidník. 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 404/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K prenájmu nehnute�nosti v správe Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník pre 
 ŠK CENTRUM Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k prenájmu nehnute�nosti v správe Základnej školy,  
 Karpatská 803/11, Svidník pre ŠK CENTRUM Svidník. 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 405/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K zmene minimálnej ceny nehnute�nosti doteraz schválených na odpredaj formou  
 obchodnej verejnej sú�aže MsZ vo Svidníku pod�a uznesenia �. 301/2012 v znení 
 uznesenia �. 336/2013. 

   Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k zmene minimálnej ceny nehnute�nosti doteraz  
 schválených na odpredaj formou obchodnej verejnej sú�aže MsZ vo Svidníku pod�a 
 uznesenia �. 301/2012 v znení uznesenia �. 336/2013. 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 406/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K zrušeniu uznesenia MsZ vo Svidníku �. 334/2013 zo d�a 12. apríla 2013 neboli 
 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia MsZ vo Svidníku  
 �. 334/2013 zo d�a 12. apríla 2013. 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 407/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K odkúpeniu kotolne v mestskej ubytovni na Ul. Sov. hrdinov 628 neboli vznesené 
 žiadne pripomienky. 

   Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k odkúpeniu kotolne v mestskej ubytovni  
 na Ul. Sov. hrdinov 628. 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 408/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  K zámeru na predaj pozemku KN �. 202/624 Jozefovi Gajdošovi, Duklianska 642/9, 
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 Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k zámeru na predaj pozemku KN �. 202/624  
 Jozefovi Gajdošovi, Duklianska 642/9, Svidník. 
 Prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 409/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

7. Návrh 4. 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 predloženému návrhu sa vyjadrili: 
   Ing. Vladimír Žak, poslanec 
 - v textovej �asti sa uvádza, že navrhujeme zníženie príjmovej �asti, ale v skuto�nosti  
   ide o zvýšenie, 
 - pre�o pri tejto úprave zmeny rozpo�tu sa nerieši aj úprava položky kapitálových  
   príjmov, ke� do konca decembra tohto roku sa táto položka už ur�ite nenaplní? 
   Vladislav Sluk, poslanec 
 - prosím o celkový preh�ad pod�a ú�elu a výšky vypoži�aných finan�ných prostriedkov 
   z ú�tu starostlivosti o dreviny? 
   Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - zákon o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy nepovo�uje v rámci zmeny 
   rozpo�tu znižova� celkové príjmy, 
 - na základe uznesenia mestského zastupite�stva bolo z ú�tu starostlivosti o dreviny 
   vypoži�aných okolo 300 tis. EUR na tieto akcie: predfinancovanie projektov zberný 
   dvor, obnova centra mesta, splatenie úverovej linky na rekonštrukciu zimného 
   štadióna, nové kobercové úpravy ulíc 8. mája a kpt. Pavlíka a niektoré drobné 
   úpravy parkovísk a miestnych komunikácií.  
   Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 7.  
 Prítomní: 13, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 6, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 410/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 6/2013, ktorým sa mení   
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 10/2011 o miestnych daniach a 
 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 8.  
 Prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 411/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

9. Návrh viacro�ného programového rozpo�tu mesta Svidník na roky 2014-2016 
   Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K predloženému návrhu sa vyjadrili: 
   Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - naplnenie položky kapitálových príjmov je rizikové, 
 - máme pripravenú nejakú inú alternatívu v prípade, ak nedôjde k naplneniu tejto 
   položky? 

   Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - mestským zastupite�stvom máme schválených viac ako 10 obchodných verejných 
   sú�aží, kde je predpoklad, že niektorá z nich bude úspešná a tým by sme vrátili  
   aj vypoži�ané finan�né prostriedky z ú�tu starostlivosti o dreviny, 
 - v opa�nom prípade budeme žiada� o predlženie splatnosti výpoži�ky z ú�tu 
   starostlivosti o dreviny alebo zobratie komer�ného úveru.  
   Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 9.  
 Prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 
 Poslanec Mgr. Vladimír Kali�ák po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej  
 miestnosti. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 412/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacro�ného programového 
 rozpo�tu mesta Svidník na roky 2014-2016 

   Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 10.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 413/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   Prestávka: od 10.45 hod. – 11.00 hod. 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 - informoval, že o vystúpenie požiadal PhDr. Ján Vook, poslanec Prešovského  
   samosprávneho kraja, 
 - poslanci MsZ umožnili vystúpi� PhDr. Jánovi Vookovi, poslancovi PSK. 
   PhDr. Ján Vook, poslanec Prešovského samosprávneho kraja 
 - ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja podávam pomocnú ruku  
   na spoluprácu pri rozvoji nášho mesta.  
  

11. Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti 
 mesta Svidník do roku 2018 

   Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 
 Prítomný: Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu sa vyjadril: 
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 Vladislav Sluk, poslanec 
 - oce�ujem tento dokument, ktorý je vypracovaný na ve�mi dobrej úrovni.  
   Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 11.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 414/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

12. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom   
 na Ul. Sov. hrdinov 432 
   Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K predloženému návrhu sa vyjadril: 
   Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - pozitívne vnímam snahu mesta rieši� problematiku bývania v meste, 
 - ko�ko žiadosti o pridelenie nájomného bytu eviduje mesto? 
 - kedy je predpokladaný termín kolaudácie tejto stavby? 
 - aká je predpokladaná výška splátok úveru poskytnutého zo ŠFRB? 
 - aká bude výška nájomného? 

   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - v tomto bytovom dome bude 41 bytov, ale pri dokon�ení bytového domu B6 bude 
   k dispozícií viac ako 80 nájomných bytov, 
 - zo strany ob�anov je záujem o nájomné byty, 
 - podmienkou podania žiadosti na ŠFRB v termíne do 15. januára 2014 je schválenie 
   tohto návrhu, 
 - kolaudácia prebehne do konca tohto roku, 
 - predpokladaný termín odovzdávania bytov pre nájomcov je jún – júl 2014,  
 - výška nájomného bude posta�ova� na splátky úveru, takže rozpo�et mesta nebude 
   za�ažený. 

   Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 - predložený návrh je spracovaný pod�a pokynov ŠFRB. 

   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 
 - ŠFRB požaduje, aby text uznesenia bol schválený v takej forme ako je predložená, 
   ale je to v súlade s uznesením, ktoré bolo predtým schva�ované.  

   Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
 predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia MsZ 
 - komisia po prerokovaní odporú�a tento návrh schváli�. 

   Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 12.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 415/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytov�a mesta Svidník 

 - odstránenie systémových porúch - loggie 
   Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 13.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 416/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

14. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta Svidník v 2. polroku 2013 
 (obdobie júl – november 2013) 

   Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 14.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 417/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

15. Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ 
 a Jánovi Jur�išinovi 

   Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k bodu �. 15.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 418/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

16. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta Svidník  
 na 1. polrok 2014 

   Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 16  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 419/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2014 

   Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k bodu �. 17.  
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 420/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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18. Interpelácie poslancov 
   Andrej Ty�, poslanec 
 - v poslednej dobe sa v meste na prechodoch pre chodcov stali dve dopravné nehody, 
   preto žiadam vedenie mesta a kompetentných zrealizova� osvetlenie prechodov 
   pre chodcov, (odpovedané) 
 - v tejto súvislosti vyzývam poslancov vzda� sa jedného mesa�ného platu a tým 
   prispie� aspo� nejakou finan�nou �iastkou na zrealizovanie tohto osvetlenia. 
   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - mrzí ma to, že sa stávajú takéto dopravné nehody, 
 - mesto plánuje v roku 2014 v rámci realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia  
   vyrieši� aj problém osvetlenia vytypovaných prechodov pre chodcov. 
   PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
 - problémom osvetlenia prechodov pre chodcov sme sa zaoberali aj na zasadnutí 
   komisie pre ochranu verejného poriadku, 
 - jednou z možností vyriešenia tohto problému je aj zabudovanie LED osvetlenia 
   do vozovky,  
 - také populistické vyjadrenie poslanca Ty�a oh�adom vzdania sa poslaneckého 
   platu nepatrí na túto pôdu, pretože je ve�a iných možností získania finan�ných zdrojov, 
   napríklad prostredníctvom projektov z fondov.  
   Vladislav Sluk, poslanec 
 - žiadam odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ  
   �ím skôr dorieši� problém odtoku zrážkovej vody zo striech súkromných domov na 
   mestský chodník s majite�mi takýchto stavieb, (neodpovedané) 
 - je žiaduce, aby sa ude�ovali trvalé pobyty pre cudzích ob�anov bývajúcich v Azylovom 
   dome? (neodpovedané) 
 - vyjadrujem nespokojnos� s odpove�ou, ktorá mi bola doru�ená na interpeláciu  
   vznesenú na predchádzajúcom zasadnutí oh�adne premiestnenia hojda�iek pri VÚB, 
   z bezpe�nostného h�adiska je potrebné h�ada� spôsob ako ich premiestni� do jedného 
   štvorca, (neodpovedané) 
 - nako�ko doposia� nebola zrealizovaná moja požiadavka vznesená v rámci interpelácie 
   na zasadnutí v tomto roku oh�adom výmeny sie�ok na bránkach, žiadam po ukon�ení 
   zimnej sezóny o ich výmenu, (neodpovedané) 
 - žiadam umiestni� pri studni�ke pod Gréckokatolíckou cirkvou oznam na vidite�nom  
   mieste o závadnosti tejto vody. (neodpovedané) 
   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - zváži� možnos� opravy, resp. rekonštrukcie chodníka od Ul. Duchnovi�ovej smerom 
   k Domu smútku popri pravoslávnej fare, (neodpovedané) 
 - dorieši� nevybudovaný, nedokon�ený chodník popri OC TESCO z Ul. Stropkovskej 
   smerom na Ul. centrálnu, (neodpovedané) 
 - ko�ko st�pov mestského rozhlasu v rámci údržby a opravy bolo v tomto roku  
   o�istených, natretých farbou a pod., (neodpovedané) 
 - ob�ania žiadajú obmedzi� prevádzkové hodiny autoumyvárne na Ul. 8. mája  
   v �ase od 22.00 hod. do 06.00 hod., pretože je hlu�ná a po skon�ení platnosti zmluvy 
   túto neobnovova� a autoumyváre� zruši�, nako�ko táto nepatrí do obytnej zóny, 
   (neodpovedané) 
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 - pre�o ešte nie je urobený, alebo kedy sa uvažuje robi� chodník na Ul. Sov. hrdinov 
   oproti mestskej ubytovni? (neodpovedané) 
   Cyril Dudáš, poslanec 
 - v rámci získania finan�ných prostriedkov na prípadnú realizáciu osvetlenia prechodov 
   pre chodcov odporú�am zaobera� sa so znížením po�tu poslancov MsZ alebo 
   zrušením reprezenta�ného pre poslancov MsZ, 
 - navrhujem zrealizova� vybudovanie chodníka od Ul. Komenského bl. E 60 smerom 
   k Ul. �. Štúra bl. K 85, (neodpovedané) 
 - pre�o bola zrušená verejná obchodná sú�až na rekonštrukciu verejného osvetlenia? 
   (neodpovedané) 
 - pod�a m�a nebolo správne spoji� prerokovanie  predlženia splatnosti výpoži�ky  
   z ú�tu starostlivosti o dreviny v bode, kde sa prerokovávala 4. zmena rozpo�tu, 
 - nevytvárajme dlhy pre �alšie volebné obdobie, tak ako sme my zdedili dlhy  
   po bývalom vedení mesta.  
   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - na vznesené interpelácie budú odpovede zaslané písomnou formou.  
  

19. Rôzne 
   PhDr. Ján Vook, poslanec Prešovského samosprávneho kraja 
 - budúcnos� ukáže, �i bol urobený správny krok oh�adom zámeny objektov medzi 
   mestom Svidník a Prešovským samosprávnym krajom,  
 - ako ob�an neviem si  predstavi� ako by fungoval školský klub detí pri tomto po�te  
   žiakov v priestoroch základnej školy v prípade, ak by nebola možná jeho prevádzka  
   v terajších priestoroch 
   Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 
 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K podanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   Hlasovanie �. 29 – návrh uznesenia k bodu �. 19 – (Prijaté rozpo�tové opatrenia  
 primátora mesta): 
 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 421/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

20. Záver 
   V závere primátor Ing. Ján Holod�ák po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie 
 o 12.00 hod. ukon�il. 
  
 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

 
záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
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 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 

….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

Mgr. Marcela Ivan�ová, v.r.  Viktor Varchola, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanky�a MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 


