
Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 19. septembra 2013   

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

5. Vo�ba ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku 

6. Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 

7. Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013 

  
8. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014 

9. Správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník za 1. polrok 2013 

10. Návrh 3. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o nakladaní 

 s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 

 na území mesta Svidník 
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12. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta  

 Svidník. o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do 

 tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 

13. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník  

 a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014 

14. Informatívna správa o �innosti Detského domova vo Svidníku 

15. Informatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník 

16. Návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom  

 bytovom dome na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku 

17. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností v zmysle Všeobecne záväzného 

 nariadenia mesta Svidník �. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník 

18. Návrh dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Svidník  

 a mestom Jaroslaw a Návrh dohody o cezhrani�nej spolupráci medzi mestom Svidník 

 a okresom Sanok 

19. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013 

20. Interpelácie poslancov 

21. Rôzne 

22. Záver 
 

 V úvode zasadnutia si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. Karola  

 Kalináka, prvého primátora mesta Svidník. 

  
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,   

 - poslanky�a Eva Homzová ospravedlnila svoju neú�as� na rokovaní, 

 - poslanci Mgr. Kamil Be�ko a Viktor Varchola zatia� svoju neú�as� na rokovaní  

   neospravedlnili, pravdepodobne dôjdu po�as rokovania. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 
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  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 

   
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie programu rokovania pod�a pozvánky. 

  Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Jána Ha�ka, Mgr. Marcelu 

    Ivan�ovú a PaedDr. Jozefa Poperníka. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 
  Návrhová komisia bola schválená v predkladanom zložení. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: PaedDr. Štefana �arného  

    a Vladislava Sluka. 

   
 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: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 365/2013 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. 
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 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. 

   
  Cyril Dudáš, poslanec 

  - aká je situácia s výstavbou bytového domu „B6“? 

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

  - momentálne prebieha dopracovanie projektovej dokumentácie, v septembri 

    sa pripravuje odovzdanie stavby v súlade s podpísanou zmluvou, termín 

    ukon�enia stavby sa predpokladá koncom budúceho roku. 

   
  Primátor mesta privítal na rokovaní poslancov Mgr. Kamila Be�ka a Viktora 

  a Viktora Varcholu. 

   
 Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 366/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  mestská rada d�a 11. septembra 2013 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

    a tieto odporú�a mestskému zastupite�stvu prerokova� a schváli�. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - pre�o sa v materiáloch na rokovanie MsZ nenachádza požiadavka p. Kocura, ktorou  

   sme sa zaoberali na zasadnutí mestskej rady? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - p. Kocur stiahol svoju žiados�. 
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 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 367/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. 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. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vysoko si vážim prácu poslaneckého zboru, 

 - nikdy nebudem komentova� a spochyb�ova� rozhodnutia poslancov, 

 - každý zmluvný prevod vlastníctva nehnute�ného majetku mesta schva�uje mestské 

   zastupite�stvo, 

 - ob�an má nárok požiada� o priamy prevod, ale ak sú nejaké námietky alebo  

   pripomienky zo strany poslancov, je potrebné ich prednies�. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – pozemku parcela  

 �. KN C 847/44 sa vyjadrili: 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - odpredaj autobusovej stanice je ve�mi citlivá téma, preto je potrebné pristupova�  

   zodpovedne, 

 - problém, s ktorým sa mesto borí, je aj to, že sú to rozsiahle priestory a mesto musí  

   plati� zrážkovú vodu, 

 - odpredajom stanice by sa vyriešil aj problém s dopravou pri nákupnom centre  

   MAKOS, 

 - všetky podmienky zo strany SAD budú zapracované do projektu tak, aby nebola  

   narušená autobusová doprava v tomto regióne, 

 - v prípade, ak by sa tento pozemok nepredal, je eminentný záujem nemocnice preda�   

   pozemok nad obchodným re�azcom BILLA.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - bude dostatok nástupíš� v �ase špi�ky autobusovej dopravy a bude dostato�ný priestor 

   na obchádzanie sa autobusov? 
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - plánujú sa dve nástupiš�a so šiestimi zástavkami, šírka vozovky medzi nástupiš�ami je  

   posta�ujúca na obchádzanie sa autobusov, takže tento problém by nemal vzniknú�. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - do projektu je potrebné zakomponova� aj vybudovanie parkoviska pre tých, ktorí  

   privážajú a �akajú na cestujúcich, 

 - príchody a odchody autobusov je potrebné vyrieši� tak, aby nedochádzalo ku kolíziám 

   áut a autobusov smerujúcich ku Tescu a nástupiš�u.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - každá investícia je vítaná v tomto meste, 

 - doprava sa dá porieši�, 

 - ke� mesto nepredá tento pozemok, Kaufland v meste bude tak �i tak, lebo investor 

   pôjde na iný pozemok, ako to prezentoval primátor, 

 - tento návrh podporím. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - nie som proti obchodnej sietí, ale na pomery nášho mesta je ich už trochu prive�a, 

 - radšej by som privítal investora v inej �inností, ktorý by ponúkol viac pracovných  

   príležitostí. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - podporujem vystúpenie poslanca Ty�a,  

 - súhlasím s odpredajom, ale �udia sa nemôžu nádeja�, že tu bude ve�a pracovných 

   príležitostí, skôr tu bude presun zamestnancov z existujúcich obchodných re�azcov. 

  
 Reagoval: Ing. Ralf Kohout, Zástupca spolo�nosti Queen Investment, s.r.o. 
 - ubezpe�il, že všetko sa zabezpe�uje pod�a slovenskej štátnej normy a dopravného 

   inšpektorátu, preto z h�adiska bezpe�nosti nemusia by� obavy, 

 - na otázku parkovania dodal, že parkovisko pri Kauflande nebude oplotené, 

   takže ho budú môc� využíva� aj cestujúci. 

  
 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj  

 nehnute�nosti – pozemku parcela �. KN C 847/44. 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie �. 368/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia Mestského zastupite�stva vo Svidníku �. 299/2013 zo d�a  

 10. februára 2013 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k zmene uznesenia Mestského zastupite�stva  

 vo Svidníku �. 299/2013 zo d�a 10. februára 2013.  
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 369/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj pozemku KN 1206/10 pre Jána Petri�ka,  

 Ul. �. Štúra 489/9, Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj pozemku  

 KN 1206/10 pre Jána Petri�ka, Ul. �. Štúra 489/9, Svidník. 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 370/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN  �. 1180/467 pre Jána Patka�a,  

 Ul. Karpatská 743/1, Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela   

 KN �. 1180/467 pre Jána Patka�a, Ul. Karpatská 743/1, Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 371/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C �. 1180/468 pre Jána Kisku, 

 Ul. Duklianska 642/7, Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela   

 KN C �. 1180/468 pre Jána Kisku, Ul. Duklianska 642/7, Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 372/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu odpredaja pozemkov parcela KN C �. 1228/2 pre Máriu �os - Božíkovu,  

 Ul. J. Gagarina 645/14, Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela   
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 KN C �. 1228/2 pre Máriu �os – Božíkovu, Ul. J. Gagarina 645/14, Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 373/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – pozemku parcela �.  

 KN C 130/20 sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - na Ul. 8. mája je problém s parkovaním áut, neobmedzíme parkovacie miesta týmto   

   odpredajom. 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - odpredajom tohto pozemku nebudú obmedzené parkovacie miesta na tejto ulici. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj  

 nehnute�nosti – pozemku parcela �. KN C 130/20. 

 Prítomní: 16, za: 10, proti: 1, zdržali sa: 5, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 374/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – pozemku parcela   

 �. KN C 36/1 sa vyjadrili:  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zdôraz�ujem, že je to ve�mi citlivý prevod nehnute�ností, 

 - sú tu viaceré možností riešenia, jednou z nich je nerobi� ni� a necha� tak, ako to je,  

   v sú�asnosti, 

 - �alšie riešenie je navrhovaná obchodná verejná sú�až,  

 - ako �alšie riešenie prichádza do úvahy urobi� zámenu pozemkov medzi mestom  

   Svidník a Prešovským samosprávnym krajom, ktorý má záujem o tento pozemok   

   a budovu školského klubu detí pri ZŠ Ul. Komenského. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - nesúhlasím s odpredajom tohto pozemku, 

 - musíme bra� do úvahy aj to, že v blízkosti tohto pozemku sa nachádza školský klub 

   detí, ktorý je tienený budovou Rímskokatolíckej fary a v prípade, ak by sa postavil  

   polyfunk�ný dom z druhej strany, tak tam už nebude vôbec svetlo, 
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 - navrhujem neodpredáva� tento pozemok. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - v minulosti som prezentoval, že nie je správne, ak pri vyhlásení verejnej obchodnej 

   sú�aže chýbajú akéko�vek obmedzenia pri predaji majetku mesta, ak tam nie je najmä  

   ú�el využitia nehnute�nosti, 

 - vítam tento predložený návrh, pretože obsahuje vo verejnej obchodnej sú�aži  

   obmedzujúce podmienky. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - podotýkam, že v minulom volebnom období sme boli podvedení tým, že zo strany   

   mesta sme boli ubezpe�ovaní, že na tomto pozemku nemôže by� žiadna výstavba, 

   pretože v tomto objekte sa nachádza ve�a inžinierskych sietí, 

 - teraz sa tvrdí nie�o iné, posú�te sami, pod�a svojho svedomia a vedomia. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - je potrebné dôkladne posúdi�, �o je pre mesto výhodnejšie, �i odpredaj alebo prípadná  

   zámena medzi mestom a Prešovským samosprávnym krajom,  

 - navrhujem stiahnu� tento odpredaj z rokovania a zaobera� sa ním až po rozhodnutí 

   o prípadnej zámene budovy a pozemkov medzi mestom Svidník a Prešovským  

   samosprávnym krajom. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - nesúhlasím so zahus�ovaním takýchto zón v blízkosti škôl, 

 - polyfunk�ných objektov takéhoto charakteru už je v meste dos�, 

 - mesto by sa malo skôr zamyslie� nad tým ,ako zve�adi� tento priestor, 

 - nesúhlasím s týmto predajom. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - tento problém je ove�a zložitejší, z ktorejko�vek strany sa na to pozrieme, každý má 

   pravdu, 

 - pod�a názoru mladých �udí pešia zóna nežije, nie sú tam žiadne kaviarni�ky, 

 - kedysi terajšia pešia zóna bola hlavnou ulicou smerom na Prešov, 

 - akéko�vek rozhodovanie a hlasovanie bude o kompromisoch. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nie som proti tomuto odpredaju,  

 - je pravdou, že pešia zóna nežije, žeje m�tva, 

 - je tu ve�a otáznikov, �i už prevádzka školského klubu, alebo prístupová cesta, 

 - uvažova� o pres�ahovaní školského klubu detí do priestorov školy, 

 - navrhujem stiahnu� tento odpredaj a zaobera� sa ním až po rozhodnutí v PSK 

   o prípadnej zámene.  

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - navrhujem stiahnu� tento návrh z rokovania. 

  
 Prestávka od 10.45 – 10.55 hod. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - s�ahujem tento návrh z rokovania, pretože je to ve�mi citlivý prevod a nie je známy  

   výsledok rokovania s Prešovským samosprávnym krajom. 

  
 K zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela �. KN C 202/1 pre VSD, a.s. Košice 

 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela 

 �. KN C 202/1 pre VSD, a.s. Košice. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 375/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela �. KN C 202/1 pre VSD, a.s. Košice 

 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemok parcela 

 �. KN C 202/1 pre VSD, a.s. Košice. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 376/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na prenájom nehnute�nosti, stavby - vonkajšieho športového ihriska, pozemku  

 pod ním KNC 1180/135 a �asti pri�ahlého pozemku KNC 1180/140 pre ŠK CENTRUM  

 Svidník sa vyjadrili: 
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 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam pred	ži� umožnenie vstupu na ihrisko bez poplatku do 15.00 hod. 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - táto pripomienka bude akceptovaná. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - plánuje p. Vook nejaké investície? 

 - budú môc� využíva� ihrisko aj žiaci ZŠ Ul. Karpatská? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vä�šina prác bola už vykonaná,  

 - zatia� nám nie sú známe �alšie investície. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - je nutné, aby sme sa tento návrh schva�ovali, ke� ZŠ Ul. Karpatská má právnu 

   subjektivitu? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta primátor môže uzatvára� zmluvu na  

   dobu 5 rokov, 

 - v tomto prípade ide o dlhodobý prenájom na dobu 15 rokov, takže musí by�  

   prerokovaný a schválený mestským zastupite�stvom 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - odporú�am zapracova� do zmluvy aj možnos� využívania ihriska na inú športovú 

   �innos�. 

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

 - využívanie ihriska na inú športovú �innos� ako hokejbal nie je možné z dôvodu obavy  

   o poškodenie ihriska. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom nehnute�nosti, stavby -  

 vonkajšieho športového ihriska, pozemku pod ním KNC 1180/135 a �asti pri�ahlého 

 pozemku KNC 1180/140 pre ŠK CENTRUM. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 377/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5. Vo�ba ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku 
  

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

 - ob�ania mesta, ale aj primátor a poslanci majú ve�ké o�akávania od práce mestskej 

   polície, 

 - dôveru si musia vybudova� mestskí policajti dennodennou poctivou prácou, 

 - mestský policajt musí by� v kontakte s ob�anmi mesta, 

 - mestská policia si musí vybudova� rešpekt a dôveru ob�anov, 

 - v meste je ve�a problémov s parkovaním, preto sa musí citlivo pristupova� k tejto 

   problematike,  

 - vyzývam mestskú políciu, aby sa riešil dlhoro�ný problém so psi�kármi,  

 - mestskú políciu  musia �udia v meste vníma� ako zložku, ktorá im chce pomáha�. 

 - ví�azom výberového konania na miesto ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku 

   sa stal Ing. Jaroslav Antoník, 

 - predkladám návrh na vo�bu Ing. Jaroslava Antoníka na miesto ná�elníka mestskej 

   polície, 

 - odporú�am, aby sa vo�ba uskuto�nila verejným hlasovaním. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh na vo�bu Ing. Jaroslava Antoníka na miesto ná�elníka  

 Mestskej polície vo Svidníku. 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 378/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 
  
 Predkladal: Mgr. Pavol Bogdan, podpredseda ÚR ZRUSR Prešov 

 Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - prednesená správa oproti predchádzajúcim obdobiam nám priniesla nové údaje, ale 

   aj tak nám nie je známa ekonomická analýza, 

 - prosím vyjadri� sa  ku vytknutým veciam vo�i mestu,  

 - ako vidíte budúcnos� festivalu, najmä v kontexte, že sa koná aj druhý festival v meste? 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - už pred nieko�kými rokmi som kritizova� kvalitu vo�by programu, 

 - teší má, že kritika padlá na úrodnú pôdu a kvalita programu sa kone�ne zlepšila. 

 - je potrebné ešte zlepši� mediálnu propagáciu.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - 59. ro�ník Slávností bol najúspešnejším ro�níkom a kritika posúva veci dopredu, 

 - neviem si predstavi�, aby 60. ro�ník bol niekde inde ako vo Svidníku, lebo tento 

   patrí do Svidníka, 

 - �ažko sa prezentuje vlastná kultúra tak, aby mala hodnotu, aby �udia na podujatie 

   prišli, aby sa zachovala tradícia, 

 - z môjho poh�adu kritika patrí iba na to, že nebol k dispozícii skanzen,  

 - príspevok z mesta bol na základe dohody v takej istej výške tak pre organizátorov 

   Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska ako aj pre Rusínsky festival,  

 - organizovanie diskotéky v piatkovom programe je na vzájomnej komunikácii medzi 

   mestom a ZRUSR,  

 - prezentoval som, aby Rusínsky festival sa konal v mesiaci august, ale žia� tento návrh 

   zo strany organizátorov nebol akceptovaný, 

 - bolo by vhodné pripravi� pri príležitosti 60. ro�níka Slávností nejakú brožúrku.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - z môjho poh�adu konanie Rusínskeho festivalu mediálne pomohlo aj Slávnostiam 

   kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, preto by som nebral negatívne, že tu bol aj 

   Rusínsky festival.  

  
 Mgr. Pavol Bogdan, podpredseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - v tomto roku sa predalo na vstupnom 3000 lístkov, 

 - budúcnos� Slávností nezávisí od nás, ale aj na spoluorganizátorov, 



 14 

 - uvažuje sa, aby 60. ro�ník sa konal v inom meste ako vo Svidníku, pretože v krátkom 

   �asovom období sa konajú vo Svidníku tri ve�ké kultúrne podujatia, 

 - vážime si spoluprácu s mestom, 

 - základným problémom sú finan�né prostriedky,  

 - komplikovaná situácia je oh�adom komunikácie v Rusínskou obrodou. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 379/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013 
  

 Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

                     Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - príjmy a výdavky tohto podujatia boli v rámci schváleného rozpo�tu? 

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

 - táto akcia bola financovaná v rámci schváleného rozpo�tu. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 380/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
8. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014 
  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam riadite�ov základných škôl o vyjadrenie sa k spolupráci s CV�.  
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - CV� má dobrú spoluprácu s riadite�mi základných škôl, problém je iba vo vzájomnej 

   komunikácii a v legislatíve. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ke� die�a odovzdá vzdelávací poukaz napr. na ZŠ Ul. Komenského, môže navštevova� 

   krúžok na ZŠ Ul. 8. mája? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - die�a môže navštevova� krúžok na tej škole, kde odovzdalo vzdelávací poukaz, 

   ale prostredníctvom CV� môže  navštevova� aj iné krúžky, 

 - žiadam riadite�ov škôl, aby v tejto záležitosti podávali informácie de�om a rodi�om   

   kultúrnejšou formou. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 8: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 381/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník za 1. polrok 2013 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe sa vyjadrili: 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - reagujem na e-mail, ktorý bol poslancom zaslaný pred zasadnutím MsZ,  

 - aký je stav ú�tu fond drevín? 

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

 - v priebehu roka sa z ú�tu fondu drevín priebežne �erpajú finan�né prostriedky, ale tieto 

   do konca príslušného roka sa musia na tento ú�et vráti�. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - pýtam sa hlavného kontrolóra mesta, �i je v poriadku to, �o povedal Ing. Vl�inov? 

  
 Reagoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - spôsob ako sa vracajú finan�né prostriedky na ú�et fondu drevín je v poriadku.  
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - zasadne neotváram anonymné e-maily. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - zarazili ma fakty v tomto e-maili, najmä �o sa týka o skenovaných dokumentov. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - ako sa bude postupova� pri vrátení výpoži�ky z ú�tu fondu drevín v prípade, ak sa  

   nezískajú finan�né prostriedky z odpredaja pozemku na výstavbu Kauflandu? 

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

 - v takomto prípade bude predložený na najbližšie zasadnutie MsZ návrh na pred	ženie 

   doby splatnosti výpoži�ky z ú�tu fondu drevín. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 382/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
10. Návrh 3. 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. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 10: 

 Prítomní: 16, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 383/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o nakladaní 

 s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
 na území mesta Svidník 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 
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 Vladislav Sluk, poslanec 

 - navrhujem urobi� vä�šiu osvetu medzi ob�anmi ako separova� plasty a na každý kôš 

   nalepi� štítok s touto informáciou, 

 - uvažova� s možnos�ou vytvorenia uzatvoreného kontajneru na plechovky,  

 - informova� ob�anov aj prostredníctvom smerových tabú�, kde sa separuje biela  

   technika. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am vytvori� triediacu linku na separáciu odpadu. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - majú tieto pripomienky nejaký význam na prijatie tohto VZN? 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je nejaká možnos� poskytnutia dotácie na zakúpenie kompostérov? 

 - �o s rodinnými domami?  

 - kam budú dáva� kompostovaný odpad? 

 - je vhodné kompostova� aj lístie z orechov? 

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

 - možnos� dotácie na kompostáre� nie je, 

 - nemám informácie o tom, �i je vhodné kompostova� lístie z orechov. 

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 384/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta  
 Svidník. o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do 
 tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - terajšia uzatvorená zmluva medzi mestom Svidník a SLUŽBYT, s.r.o. nerieši žiadny 

   rozvoj, 

 - mali by sme sa riadi� pod�a schválenej Koncepcie tepelného hospodárstva, 

 - teplovodné rozvody sú v zlom stave, ale dnes o tom nerozhodneme, 

 - vyzývam poslancov, aby sa s prípadnými otázkami alebo nejasnos�ami v tejto oblasti  

   obrátili bu� na mesto alebo SLUŽBYT, s.r.o.,  

 - na najbližšie zasadnutie MsZ by sa pripravil na rokovanie bu� návrh novej zmluvy 

   alebo dodatok k zmluve, v ktorej by boli zadefinované jasné podmienky.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - spolo�nos� SLUŽBYT, s.r.o. spravuje tepelné hospodárstvo už nieko�ko rokov 

   a zatia� neboli žiadne problémy, 

 - vítam projekt výmeny teplovodných rozvodov, ale pre�o tento návrh nebol 

   predostretý už pred 2 rokmi v �ase, ke� sme schva�ovali zmluvu,  

 - som prekvapený, že až teraz s týmto prichádzate, �i to nie je z Vašej strany ur�itý 

   spôsob tlaku na poslancov na pred	ženie doby nájmu.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - správa je spracovaná výstižne a zrozumite�ne, 

 - mám požiadavku na namontovanie mera�ov tepla v OD Vašuta. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - rozvody by neboli v takom zlom stave, keby ich spolo�nos� SLUŽBYT, s.r.o. postupne 

   rekonštruovala,  

 - nesúhlasím s tým, aby sa revitalizovalo iba 40 % rozvodov, ale je potrebné komplexne 

   rieši� výmenu rozvodov v celom meste,  

 - v roku 2016, ke� kon�í nájomná zmluva, zrealizova� výberové konanie  

   na rekonštrukciu teplovodných rozvodov, 

 - ve�mi zodpovedne premyslie�, aký systém je potrebný, 2 rúrkový je pod�a  

   m�a luxusom, posta�oval by 4 rúrkový systém, 

 - je potrebné hlbšie a detailnejšie sa zamyslie�, �o vlastne chceme, 

 - uvažova� aj o alternatíve priblíženia kotolní. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zo strany poslancov by sme privítali konkrétne riešenia danej problematiky. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - je potrebné skúma� aj úmysly.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - úmysly sú z našej strany naj�istejšie.  

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

 - �o sa týka 2 alebo 4 rúrkového systému opierali sme sa o názory projektanta, 

 - doteraz máme v meste zrekonštruovaných 15,72 % rozvodov a s navrhovanými 

   40 % by bolo celkovo revitalizovaných cez 50% rozvodov,  

 - revitalizácia v takomto rozsahu tu ešte nebola, doteraz sa robilo iba po etapách,  

 - ostatné okrsky nie sú až v takom havarijnom stave, 

 - návrhom na osadenie mera�ov v OD Vašuta sa budeme zaobera�.  

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 12: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 385/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obed�ajšia prestávka od 13.35 – 14.45 hod. 

  

13. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník  
 a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014 

  
 Predkladal: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 386/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o �innosti Detského domova vo Svidníku 

  
 Predkladal: Mgr. �ubomír Sluk, riadite� Detského domova vo Svidníku 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - práca v Detskom domove je náro�ná a ne�ahká,  

 - vyjadrujem slová uznania zamestnancom a ich riadite�ovi. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - tieto deti mám v susedstve, takže viem zhodnoti� situáciu, 

 - priznávam, že sú to niekedy �ažko zvládnute�né situácie, 

 - vyzývam mestskú políciu, aby aktívnejšie a prísnejšie pristupovala pri riešení  

   problémov. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - súhlasím s vyjadrením poslanca Ha�ka, ve�akrát sú agresívni, 

 - ako sa postupuje, ak dov�šia 18 rokov, 

 - ko�ko detí je z okresu Svidník a ko�ko mimo okresu?  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - doteraz bolo tabu, aby detí z detského domova navštevovali nejaké krúžky, ale teraz 

   sa za�lenili do školských klubov detí a pracujú v krúžkoch.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - za oblas� Nižného Svidníka, okrem azylového domu, môžem poveda�, že s týmito 

   chovancami nie sú žiadne problémy, nenarušujú domovú slobodu ob�anov.  

  
 Reagoval: Mgr. �ubomír Sluk, riadite� Detského domova vo Svidníku 
 - aktívne navštevujem satelitné domy, v ktorých kontrolujem poriadok a správanie sa 

   detí, 

 - vyzývam a prosím o spoluprácu štátnu a mestskú políciu, 

 - vekové rozloženie detí je rozli�né, 

 - po dov�šení 18-tich rokov by mali dosta� príspevok 900,00 EUR,  

 - z okresu Svidník máme okolo 10 deti. 

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie �. 387/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. Informatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník 
  

 Predkladal: Ing. arch. Ján Mihalov, autorizovaný architekt 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - �akujem, že som našiel pochopenie zo strany mesta, myslím si, že teraz sa dá nie�o 

   s týmto objektom robi� a prípadný záujemca môže to aj odkúpi�. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - je našou povinnos�ou, aby sa Dom európsky kultúry dokon�il, nikdy nebolo  

   deklarované, že máme záujem odpreda� divadelnú sálu.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - tento návrh je dobre spracovaný, 

 - nebolo by to vhodné predáva� po �astiach, ale komplexne, tak ako je navrhované. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - potešilo ma, že sa od�lenila �as�, ktorá by mohla slúži� na komer�né ú�ely, 

 - h�ada� možností získania finan�ných prostriedkov cez fondy a dokon�i� obidva 

   domy kultúry v meste.  

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - som rád, že je týmto spôsobom rozdelený tento objekt, 

 - teraz je tu reálna šanca �erpa� prostriedky z fondov. 

  
 Ing. arch. Ján Mihalov, autorizovaný architekt 
 - ideálne by bolo, ak by priestory na komer�né ú�ely v tomto objekte kúpil jeden  

   investor. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na rokovanie mestského zastupite�stva pripravíme návrh na vyhlásenie obchodnej 

   verejnej sú�aže na odpredaj priestorov v Dome európskej kultúry. 
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 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 15: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 388/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16. Návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom  
 bytovom dome na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - po meste sa rozpráva, že je to �alšia rómska bytovka, �o je na tom pravda? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - každú žiados� prerokuje Komisia sociálna, zdravotná a bytová MsZ a v súlade 

   s podmienkami ur�enými Všeobecne záväzným nariadením mesta �. 1/2007  

   o pride�ovaní nájomných bytov rozhodne o zaradení žiadate�a do zoznamu žiadate�ov  

   o nájomný byt. 

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

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 389/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

                       

17. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností v zmysle Všeobecne záväzného 
 nariadenia mesta Svidník �. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník 

  
 Predkladal: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD.,  

                   predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - z akého dôvodu sa nedajú zaevidova� pamiatky pri obvodnom úrade? 
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 Reagoval: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD., predseda Komisie pre výber pamätihodností  

                  mesta Svidník     
 - na zaevidovanie pamiatky je potrebný aj súhlas vlastníka budovy, 

 - nako�ko nám tento súhlas nebol daný, tieto pamiatky sme nemohli zaevidova�. 

  
 Hlasovanie �. 29 – návrh uznesenia k bodu �. 17: 

 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 390/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18. Návrh dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Svidník  
 a mestom Jaroslaw a Návrh dohody o cezhrani�nej spolupráci medzi 
 mestom Svidník a okresom Sanok 
  

 Predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - nebránim sa akejko�vek spolupráci, 

 - máme pripravený projekt, z ktorého by sme mohli profitova�?  

  
 Reagoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 - o partnerstvo nás požiadali po�ské mesta, 

 - momentálne sme boli úspešní v projekte digitalizácia kina, ale sú pripravené aj �alšie 

   projekty, ktoré �akajú na výzvy.  

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - je rozdiel s �lenením medzi mestom a okresom? 

  
 Reagoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 - mesto Jaroslaw bude partnerom a región – okres Sanok bude o spolupráci.  

  
 Hlasovanie �. 30 – návrh uznesenia k bodu �. 18: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 391/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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19. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 31 – návrh uznesenia k bodu �. 19: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 392/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
20. Interpelácie poslancov 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - požiadavka poslanca Mgr. Ha�ka na umiestnenie basketbalových košov sa rieši, 

   momentálne prebieha výberové konanie. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - �akujem za zrealizovanie umiestnenia lavi�iek na Ul. Pionierskej a osadenie 

   bezpe�nostného plotu na pešej zóne pri rímskokatolíckej fare, 

 - dôchodcovia žiadajú zaradi� do základného balíka program Šlager(odpovedané), 

 - žiadam opravi� mostík od obchodného domu MAKOS smerom na Ul. gen. Svobodu 

   (neodpovedané), 

 - navrhujem premiestni� do jedného štvorca hojdacie kohútiky na ihrisku Oriflame 

   (neodpovedané), 

 - žiadam spracova� a písomne predloži� na budúcom zasadnutí MsZ vy�íslenie miezd 

    len manažmentu CV� aj so všetkými odvodmi (3,4 pedag. a nepedag. zamestnancov) 

   bez vedúcich krúžkov za mesiace január – október 2013 (písomne), 

 - pre�o CV� neuhrádza základných školám za nájmy a elektrickú energiu, ke� tam robí 

   svoju �innos� a finan�né prostriedky na túto �innos� dostáva, a týmto krokom zadlžuje 

   aj ZŠ, podobné je to aj s kinom (písomne)? 

 - vymenova� nové krúžky a �innosti v CV�, ktoré sa neuskuto��ovali pred vznikom 

   CV� v pôsobnosti iných organizácii (písomne), 

 - pre�o niektoré doteraz dlhoro�né školské akcie neboli schopní v CV� zorganizova� 

   (prázdninovú �innos� ...) (písomne). 
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 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka programu Šlager, budeme h�ada� spôsob ako to vyrieši�, 

 - odpovede na interpelácie budú podané do 30 dní. 

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

 - �o sa týka programu Šlager, technicky to vieme zariadi�, je potrebné iba nájs�  

   program na jeho zámenu.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - myslím si, že je neférové rozpráva� o �loveku, ktorý tu teraz momentálne nie je, ale 

   bol prítomný na rokovaní a vtedy neboli na neho vznesené žiadne pripomienky, jedná 

   sa o riadite�a CV�, 

 - �o sa týka zverej�ovania výšky miezd platí zákon o ochrane osobných údajov, 

 - po�akoval sa za obyvate�ov Nižného Svidníka za zrealizovanie ihriska, opravy ciest, 

   opravu chodníka ku cerkvi a za rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - samozrejme platy zamestnancov v zmysle zákona sa môžu zverej�ova� len s ich 

   súhlasom. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - myslím si, že pokia� budú mzdy vy�íslené v spolo�nom balíku, nebude porušený zákon 

   o ochrane osobných údajov. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - vybudovaním parkoviska za AB sa vytvára jazero (neodpovedané), 

 - ako vidíme budúcnos� futbalu? (odpovedané), 

 - aká je situácia s ukon�ením vodovodu Starina? (neodpovedané) 

 - žiadam písomne doru�i� výrobné �ísla, rok výroby a rok inštalácie kotlov  

   za posledných 20 rokov (písomne). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nevýhodou futbalu je neprajná ekonomická situácia, nedostatok práce v tomto  

   regióne a pokra�ovanie v štúdiu mimo mesta Svidník, 

 - je tu šanca budova� mládežnícku základ�u futbalu, 

 - akáko�vek pomoc zo strany poslancov je vítaná. 
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - s futbalom sa nedá robi� ni�, futbal treba hra�, 

 - prednedávnom som absolvovala služobnú cestu v meste Chrudim, kde sme sa na  

   túto tému rozprávali s primátorom mesta, ktorý nás informoval, že problém cítia 

   aj v ich meste a že z rozpo�tu mesta prispievajú iba na mládežnícky futbal. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - aká je situácia s telocvi��ou na bývalom SOU strojárskom (odpovedané), 

 - žiadam osadi� dopravné zrkadlo na Ul. Makovickej (neodpovedané), 

 - žiadam mimo hromadných akcií zakry� dopravnú zna�ku „zákaz státia“ smerom na  

   letisko (neodpovedané), 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vyrieši� problém s telocvi��ou na bývalom SOU strojárskom by bolo možné  

   cez projekty, ale nako�ko tento objekt nie je v sieti škôl, tak nemôžme sa o ne  

   uchádza�, 

 - akáko�vek investícia by musela by� z rozpo�tu mesta a o tom by museli rozhodnú� 

   poslanci, 

 - pokia� sa jedná o dopravné zna�enia, je potrebné zú�astni� sa na rokovaní dopravnej 

   komisie a nanies� tieto problémy. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - myslím si, že by nebol problém navozi� piesok pri 3. a 4. vodopáde na vybudovanie 

   volejbalového ihriska (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - táto požiadavka môže by� zrealizovaná v mesiaci jún 2014. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ak mestský úrad zamestnáva zamestnanca, ktorý má zastrešova� futbal, tak je potrebné, 

   aby z jeho strany bolo prezentované, ako sa dá futbal rieši� a nie, že sa to nedá porieši�. 

  

21. Rôzne 
  
 Michal Kanaloš, terénny komunitný pracovník 

 - informoval o �innosti terénnej sociálnej práce, 
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 - obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - ocenil prácu komunitných pracovníkov, konkrétne p. Siváka a p. Kanaloša, v�aka 

   ktorým sa zlepšila aj dochádzka detí do školy. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akova� sa Ing. Jackovej, ktorá túto �innos� zastrešuje, 

 - požiadal h�ada� lokalitu a �ím skôr rieši� bytový problém Rómov. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - oce�ujem práce terénnych pracovníkov, 

 - uvažova� o možností výstavby bytových domov pre Rómov na tréningovom ihrisku 

   s tým, aby si tieto domy postavili samy.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - na návrh poslanca Viktora Varchola o vzdaní sa �lenstva v Komisii pre vzdelávanie, 

   kultúru, šport a mládež navrhujem odvola� ho z �lena tejto komisie a zvoli� Cyrila 

   Dudáša za nového �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež MsZ. 

  
 MUDr. František Kru� 
 - po nebohom Ing. Karolovi Kalinákovi, ktorý bol �lenom Komisie finan�nej a správy  

   majetku MsZ navrhnujem zvoli� za �lena komisie finan�nej a správy majetku  

   JUDr. Helenu Petriskovú.  

  
 K podaným návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 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 �. 32 – návrh uznesenia k bodu �. 21 - Prijatým rozpo�tovým opatreniam  

 primátora mesta. 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 393/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Hlasovanie �. 33 – návrh uznesenia k bodu �. 21 – Vo�ba �lena Komisie finan�nej 

 a správy majetku MsZ a odvolanie a vo�ba nového �lena Komisie pre vzdelávanie, 

 kultúru, šport a mládež MsZ. 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 394/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

 o 17.00 hod. ukon�il. 

  

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

 
záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 

  
 

 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

Overovatelia zápisnice:   

   

PaedDr. Štefan �arný, v.r.  Vladislav Sluk, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 


