
Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 26. februára 2014   

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 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2014  

 o vymedzení miest na umiest�ovanie volebných plagátov a iných nosi�ov  

 informácií na území mesta Svidník 

6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2014,  

 ktorým sa vyhlasuje zmena �. 3 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení 

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2009 v znení všeobecne 

 záväzných nariadení mesta Svidník �. 2/2010 a �. 12/2011, ktorými bola vyhlásená 

 záväzná �as� Územného plánu mesta Svidník 

8. Návrh na obstaranie Zmeny �. 4 Územného plánu mesta Svidník 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Svidník �. 4/2014  

 o nájme nájomných bytov v meste Svidník 

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



 2

11. Návrh na udelenie �estného ob�ianstva mesta Svidník „in memoriam“ 

 Jurajovi Lažovi 

12. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

13. Informatívna správa o �innosti Hasi�ského a záchranného zboru Svidník  

 v roku 2013   

14. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za rok 2013 

15. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 

16. Správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2013 

17. Interpelácie poslancov 

18. Rôzne 

19. Záver 
 

1. Otvorenie 
 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 15 poslancov,   

 - poslanec Ing. Vladimír Žak ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní, 

 - poslanec MUDr. František Kru� ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 

  - informoval, že v bode Rôzne bude podaná informácia oh�adom momentálnej  

    situácie okolo výstavby obchodného re�azca Kaufland v meste Svidník. 

  - odporu�il bod �. 5 zaradi� do programu rokovania vtedy, ke� bude prítomný  

    na rokovaní predkladate� materiálu poslanec MUDr. Kru�.  

  
  K predloženému návrhu programu sa vyjadril: 

  
  Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

  - navrhujem presunú� rokovanie bodu �. 4 za bodom �. 10. 

  
  Hlasovanie �. 1 –  pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Ha�ka: 

  (presunutie rokovania bodu �. 4 za bodom �. 10): 

  Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov. 
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  Hlasovanie �. 2 – návrh programu rokovania so schváleným pozme�ujúcim 

  návrhom poslanca Mgr. Ha�ka.  

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

  Návrh bol schválený jednomyse�ne. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Kamila Be�ka, Evu Homzovú 

    a Mgr. Marcelu Ivan�ovú. 

  
  Hlasovanie �. 3 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov Ing. Mirona Mikitu 

    a Vladislava Sluka.  

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 

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

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 428/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 429/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - v prednesenom vystúpení mi chýba stanovisko mestskej rady k jednotlivým bodom  

   programu rokovania. 

  
 Reagoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - mestská rada odporu�ila navýši� cenu za 1 m2 na sumu 10,00 EUR pri odpredaji 

   pozemku kupujúcemu METAL CONTAINER a.s., Sov. hrdinov 629/113, Svidník, 

 - mestská rada neodporu�ila zaradi� do programu rokovania zámer na odpredaj 

   pozemku pre Mgr. Adriána Labuna, Karpatská 838/14, Svidník, ale ke�že mestská 

   rada je iba poradným orgánom, primátor mesta sa rozhodol zaradi� tento zámer na  

   odpredaj do programu dnešného rokovania.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - taktiež mestská rada neodporu�ila pri prerokovávaní zmeny �. 4 územného plánu  

   mesta predloži� na rokovanie mestskému zastupite�stvu obstaranie zmeny za ú�elom  

   zmeny funk�ného využitia plochy lokality pri NsP a obchodnom centre BILLA. 

  
 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 430/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili:  
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - zarazil ma nesúlad v kapitálových príjmoch a výdavkoch, odkia� sa vyrovná  

   tento schodok? 

 - má mesto nejaké iné fondy uvádzané v položke „prevod finan�ných prostriedkov  

   z pe�ažných fondov“ vo výške 100,00 tis. EUR? 

 - z �oho pozostáva položka „prijaté úvery, pôži�ky a návratné finan�né vypomoce“?  

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

 - nesúlad v kapitálových príjmoch a výdavkov je preto, lebo sa po�íta s prijatím 

   úverov zo ŠFRB na financovanie bytového domu na Ul. Sov. hrdinov a rekonštrukciu 

   balkónov na Ubytovni Ul. Sov. hrdinov, 

 - prijaté úvery a kapitálové príjmy z predaja  budú posta�ova� na pokrytie kapitálových  

   výdavkov, 

 - �iastka vo výške 100,00 tis. EUR uvádzaná v položke „prevod finan�ných prostriedkov  

   z pe�ažných fondov“ sa použije z ú�tu drevín na ú�elové výdavky  

   a taktiež aj kapitálové výdavky v prípade, ak nám nevyjde nejaký projekt. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - realizovali sa projekty z európskej únie, pri ktorých bolo potrebné spolufinancovanie, 

 - pripravuje sa rekonštrukcia Domu kultúry, kde taktiež bude potrebná 5 % spoluú�as� 

   mesta, 

 - je na rozhodnutí poslancov zváži�, �o je prospešné pre ob�anov mesta,  

 - možno sme urobili chybu, ale urobili sme to v dobrej viere, že pre mesto  

   je výhodnejšie si pomôc� pri spolufinancovaní projektov z prostriedkov z ú�tu drevín, 

 - ak by to prišlo znovu, už by sme to neurobili, ale išli by sme do klasického úveru, 

   aby sa z toho nerobila zbyto�ne politika.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - dá sa súhlasi� s vyjadrením vedúceho finan�ného odboru, ale skuto�ne, �i nám budú 

   poskytnuté nejaké zdroje na dofinancovanie, �i nám vyjdú kapitálové príjmy,  

   uvidíme v závere roka, aké bude financovanie. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - medzi obyvate�mi mesta sa šíri fáma, že mesto je zadlžené,  

 - verím, že po týchto vyjadreniach sa vyjasnili veci okolo tejto problematiky, 
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 - nako�ko je to volebný rok, takýchto dezinformácií bude narasta�, preto žiadam 

   kolegov poslancov, aby reálne vysvet�ovali ob�anom aká je situácia v tejto oblasti 

   a nie ako by chceli poniektorí vidie�.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka úverovej za�aženosti, myslím si, že sme na takej pozícií, ako sme boli  

   na za�iatku volebného obdobia. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - pracujem s projektmi už nieko�ko rokov,  

 - pripravoval som projekty pre rôzne mestá na Slovensku a každé mesto vítalo takú 

   možnos�,  

 - pripravuje sa projekt obnovy Domu kultúry, kde bude potrebná spoluú�as� mesta 

   vo výške 5 %, t.j.  50 tis. EUR, ale v kone�nom dôsledku bude zrekonštruovaný objekt  

   v hodnote 1 mil. EUR, 

 - netreba rozpráva� o tom, že sa mesto zadlžuje, ale je potrebné si to preveri�  

   na mestskom úrade na aký ú�el konkrétne boli použité finan�né prostriedky, 

 - financovanie zo štátu nie je také, ako by malo by�, 

 - niektoré projekty sú prefinancovavané aj po nieko�kých rokoch, ale štát je najlepším 

    garantom, že tie zdroje prídu, len je otázka �asu za aké obdobie.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem, aby sa poslanci vzdali svojej �iastky reprezenta�ného, ktorá by mohla 

   by� použitá na prerozdelenie dotácií ob�ianskym združeniam a organizáciám, alebo 

   na iné aktivity v rámci kultúry a športu, 

 - ja osobne sa verejne vzdávam svojej �iastky v rámci reprezenta�ného na rok 2014. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - pán poslanec Dudáš asi si robíš predvolebnú kampa�, ale to sa nerobí takýmto 

   spôsobom, 

 - nemám problém vzda� sa svojej �iastky reprezenta�ného, ale s podmienkou, aby sme 

   sa vzdali aj mesa�nej odmeny poslanca, 

 - je nerobím populizmus, ale vystúpenie poslanca Dudáša je populistické.  

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - vyjadrujem sa k návrhu poslanca Dudáša: 
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 - z reprezenta�ného fondu poslanca osobne nemám ani cent,  

 - používam ho na aktivity športu pre detí alebo pre �udí, ktorí to najviac potrebujú.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - podporujem vyjadrenie poslanca Ha�ka, 

 - nie sú to premárnené peniaze, 

 - používam ich, bu� na podporu športu pre školy, alebo na akcie dôchodcov, 

 - nie som podnikate�, aby som mohol pomáha� zo svojich finan�ných zdrojov.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - faktická poznámka, 

 - z cudzieho si robíte populizmus, dajte zo svojho a nie z reprezenta�ného.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - chcem v bode rôzne navrhnú� zverejnenie, kde boli použité finan�ného prostriedky 

   z reprezenta�ného pre poslancov, budeme aspo� oboznámení, kto má aké priority 

   a ich štruktúru využitia,  

 - v predkladanej zmene rozpo�tu sa menia iba položky v kapitole školstva, z dôvodu 

   zmeny všeobecne záväzného nariadenia a položky stavebných vecí,  

 - myslím si, že sa nadmieru zaoberáme vecami, ktoré sme prerokovali už na minulom 

   zasadnutí, 

 - komisia pre školstvo odporú�a tento návrh schváli�.  

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 4: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 431/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2014  

 o vymedzení miest na umiest�ovanie volebných plagátov a iných nosi�ov  
 informácií na území mesta Svidník 

  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadril: 
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 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - požiadal technicky dorieši� vyvýšenie vylepnej plochy na oplotení MŠ  

   nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - danú požiadavku zrealizujeme.   

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 432/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - privítal na rokovaní poslanca MUDr. Františka Kru�a, 

 - zablahoželal poslancovi MUDr. Kru�ovi k jeho dnešným okrúhlym narodeninám.  

  
6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 
  
 Predkladal: MUDr. František Kru�, predseda komisie na prerokovanie žiadostí 

                                                            o pridelenie dotácií 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zdôraz�ujem, že táto �iastka, �o sa rozde�uje je nenárokovate�ná, ale aj napriek 

   tomu zastávam názor, že tieto peniaze týmto organizáciám je potrebné poskytnú�, 

 - ani jedna vláda nevyriešila financovanie športu v samosprávach,  

 - mestá namiesto štátu riešia rozvoj jednotlivých športov, je to financovanie na úkor 

   rozvoja mesta, 

 - dlhoro�ne podporujeme šport v meste, pretože sme presved�ený, že je to potrebné, 

   za �o neo�akávame v�aku ani chválu, žia� dostávame kritiku, ktorá je neoprávnená,  

 - je potrebné h�ada� spoluprácu na �alšie možnosti rozvoja športu, 

 - priklá�am sa k názoru poslankyne Ivan�ovej, že je potrebné podporova� mládež, 

 - ve�ká kritika v regionálnej tla�i je na mesto oh�adom hokejbalu, ktorá je neoprávnená, 

 - nie je správne pouráža� �udí a potom podáva� ruku  na spoluprácu,  

 - mesto Svidník uzatvorilo s hokejbalovým klubom nájomnú zmluvu za 1,00 EURO,  

 - �o sa týka reprezenta�ného, myslím si, že tie peniaze sú vhodne využité.  
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 K predloženému návrhu sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - navrhla zvýši� sumu pre Umelecký klub PROSPEKTA na �iastku 2500,00 EUR 

   a Umelecké vzdelávanie a kultúra na sumu 700,00 EUR, 

   a zníži� sumy na 20 000,00 EUR v bodoch �. 15 a 18. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - navrhujem presunú� finan�nú �iastku 500,00 EUR z položky �. 3 – Fan Club Slávia  

   Svidník, n.o. do položky �. 24 – Umelecký klub PROSPEKTA. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - prosím poslancov, aby nepredkladali žiadne pozme�ujúce návrhy, pretože komisia 

   rozdelila túto �iastku tak, ako to cítila a uznala za vhodné, za �o jej chcem úprimne 

   po�akova�.  

  
 Patrik Palko, ob�an, zástupca hokejbalového klubu Svidník 

 - našim cie�om nie je oso�ovanie mesta, kritika nebola na to, že nie je žiadna podpora, 

 - samozrejme neo�akávame, že mesto bude financova� celý športový klub, ale chceli 

   sme len to, aby nám bola podaná pomocná ruka takýmto spôsobom, aby sme aspo� 

   �as� nákladov na cestovné mohli uhradi�, 

 - plánujeme rozvíja� tento druh športu a vieme do tohto procesu zapracova� aj mládež. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - �utujem, že na tomto zasadnutí nie je prítomný poslanec VÚC pán Vook, 

 - mesto poskytlo hokejbalovému klubu prenájom ihriska za 1,00 EURO, �o sa môže 

   zaráta� za podporu hokejbalu v meste, 

 - zdá sa mi, že na za�iatok 1000,00 EUR je dôstojný príspevok na fungovanie hokejbalu, 

   v prípade, že budú mládežnícke kategórie a bude fungova� mládežnícka liga, 

   pretože zatia� ni� také, ani na neformálnej úrovni nefunguje, vtedy pod�a finan�nej 

   možnosti mesta nebude problém navýši� túto �iastku.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - tak, ako bolo teraz podané vystúpenie, inteligentne a kultivovane, tak bolo potrebné 

   najprv rokova� s primátorom, alebo ohlási� sa na zasadnutie mestskej rady, alebo 

   na komisii �o rozde�ovala dotácie, ur�ite by to teraz vyzeralo iná�, 

 - v miestnych novinách odznelo ve�a urážok a atakov na adresu mesta k financovaniu 
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   hokejbalu, 

 - úplne iná filozofia a financovanie športu je v meste, ako to bolo prezentované v tla�i, 

 - ak sa vytvára nejaký tlak, vo�i mestu a primátorovi, nemôže sa o�akáva�, že ten 

   príspevok bude vyšší, lebo ja na mieste primátora by som otvoril aj nájomnú zmluvu, 

   ktorá je za 1,00 EURO. 

  
 Prestávka: od 10.35 hod. do 10.45 hod. 

  
 Hlasovanie �. 9 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Ivan�ovej: 

 zvýši� sumu pre Umelecký klub PROSPEKTA na �iastku 2500,00 EUR 

 a Umelecké vzdelávanie a kultúra na sumu 700,00 EUR 

 a zníži� sumy na 20 000,00 EUR v bodoch �. 15 a 18. 

 Prítomní: 15, za: 4, proti: 0, zdržali sa: 10, nehlasovali: 1. 

 Pozme�ujúci návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 10 – pozme�ujúci návrh poslanca Dudáša: 

 presun finan�nej �iastky 500,00 EUR z položky �. 3 – Fan Club Slávia  

 Svidník, n.o. do položky �. 24 – Umelecký klub PROSPEKTA. 

 Prítomní: 15, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 6, nehlasovali: 1. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov.  

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �. 6 so schváleným pozme�ujúcim návrhom: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 433/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2014,  

 ktorým sa vyhlasuje zmena �. 3 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2009 v znení všeobecne 
 záväzných nariadení mesta Svidník �. 2/2010 a �. 12/2011, ktorými bola vyhlásená 
 záväzná �as� Územného plánu mesta Svidník 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy 

 a životného prostredia MsZ 

 - komisia po prerokovaní odporú�a tento návrh schváli�. 
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 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - pozemky, ktorých sa táto zmena týka, sú vo vlastníctve mesta, alebo iných vlastníkov? 

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

 - mesto nie je vlastníkom týchto pozemkov.  

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 434/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8. Návrh na obstaranie Zmeny �. 4 Územného plánu mesta Svidník 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zaujal stanovisko k lokalite VVS, a.s., 

 - je to lokalita, ktorú z daných lokalít zatia� mesto má k dispozícií, je najskôr  

   realizovate�ná, 

 - vytvára sa priestor na výstavbu 60 rodinných domov, 

 - boli prezentované dezinformácie, že je tam zdroj pitnej vody, �o nie je pravda, 

   pretože mesto je napojené na zdroj pitnej vody z priehrady Starina cez vodovod 

   Medzianky, 

 - k príprave tejto lokality budú potrebné stanoviská všetkých odborných organizácií 

   a som presved�ený, že tieto stanoviská budú kladné, 

 - sú dve varianty, ako sa budú tieto pozemky predáva�, a to bu� mesto odkúpi celý 

   uvádzaný majetok od VVS, a.s. a bude predáva� formou verejnej obchodnej sú�aže, 

   alebo pozemky budú uchádza�om predáva� VVS, a.s., 

 - mesto pripravuje �alšie dve lokality na výstavbu rodinných domov, a to lokalitu nad  

   potravinárskymi strojár�ami a lokalitu pri Pamätníku Sovietskej armády. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - ako prišiel k tomu pán Labun, že na tomto mieste by malo by� vytvorené parkovisko, 
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   napr. ja by som tam zrealizovala detské ihrisko? 

 - pod�a m�a iniciátorom by malo by� mesto a nie pán Labun, 

 - �alším bodom rokovania bude návrh na predaj pozemku pre pána Labuna, preto 

   apelujem na poslancov zváži� tento predaj, pretože ako poslanci nemáme právo 

   kupova� nie�o priamym predajom, ale verejno-obchodnou sú�ažou,  

 - pre�o ideme nie�o predáva� za polovi�nú cenu oproti znaleckému posudku? 

 - som proti takémuto postupu odpredaja. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ak to legislatíva umož�uje, je našou povinnos�ou sa tým zaobera�, 

 - všetky veci, ktoré boli doteraz realizované, boli v súlade so zákonom, 

 - možno by som ocenil poslanecký zbor, že sa zaoberá takýto žiados�ami, ktoré  

   sa v minulosti neriešili, 

 - je našou povinnos�ou zaobera� sa každou žiados�ou, 

 - výška ceny vychádza z rokovaní, ktoré doteraz prebehli, ale ktorýko�vek poslanec 

   môže poda� pozme�ujúci návrh, 

 - všeobecne situácia s parkovaním v mestách je ve�mi zložitá.  

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - neschva�ujeme stavebný pozemok, ale pozemok na ktorom sa nachádzajú �archy, 

 - neviem si predstavi� na tomto mieste detské ihrisko popri hlavnej ceste, pod ktorým 

   by sa nachádzali vysoké napätia,  

 - ešte pred výstavbou polyfunk�ného objektu naša rodina vlastnila na tomto mieste 

   pozemok,  

 - nako�ko sa prihliadalo na okolité pozemky, polyfunk�ný objekt pána Labuna,  

   Goriš�áka a Hrinka (pán Hir�ko vtedy nebol vlastníkom) bol posunutý na náš  

   pozemok, ktorý sa znehodnotil a na ktorom mali by� parkoviská. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - faktická poznámka na poslanky�u Ivan�ovú: 

 - odsúhlasi� 25 ro�ný prenájom pre SLUŽBYT, s.r.o. s týmito nedostatkami, ktoré tam  

   boli, si nemala problém? 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - apelovala som na celý poslanecký zbor, aby si dobre zvážili, �i naozaj mesto musí 
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   preda� tento kúsok pozemku, �i by nebolo lepšie, ke� je akútna potreba parkovacích  

   miest v tejto lokalite, aby mesto vybudovalo parkovisko na vlastnom pozemku  

   za minimálne náklady, 

 - každý prípad je individuálny, vä�šinou nehlasujem za priame predaje,  

 - prenájom je o nie�om inom, pretože majetok ostáva vo vlastníctve mesta. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - zaoberáme sa nejakými parkovacími miestami, ktoré priamo súvisia s nie�ím iným, 

 - nemyslím si, že je akútny nedostatok parkovacích miest pred týmto polyfunk�ným 

   objektom, 

 - v minulom volebnom období sme kritizovali bývalého primátora za to, že sa 

   predáva akáko�vek �as� majetku každému, kto o to požiada a teraz robíme to isté, 

   ako v minulosti. 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - ve�ierku pána Labuna si vážim, keby bolo viac takých podnikov v meste, ako je jeho, 

 - problém pred týmto objektom je, ale s parkovaním, pretože pred týmto objektom 

   parkujú autá obyvate�ov vežiaka, 

 - celkove v meste je málo parkovacích miest, preto som v minulosti už navrhoval 

   da� do prenájmu parkovacie miesta. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - chcem poukáza�, že aj v minulom volebnom období sa predal pozemok na výstavbu  

   polyfunk�ného objektu v lokalite ZUŠ a ZŠ Ul. Komenského, ale v skuto�nosti sa  

   tam prevádzkuje reštaurácia, ktorá v lete ob�ažuje ob�anov bývajúcich v jej blízkosti, 

 - predával sa pozemok pánovi Gajdošovi, kde pri žiadostí uviedol, že postaví 

   polyfunk�ný objekt, sú�as�ou ktorého budú parkoviská prístupné verejnosti a následne 

   sme riešili �alšiu jeho žiados� na predaj pozemku na výstavbu parkovísk, 

 - podobne aj pán Labun a �alší žiadatelia žiadali o odkúpenie pozemku na výstavbu 

   polyfunk�ných domov, sú�as�ou ktorých mali by� aj parkovacie miesta, 

 - �ažko teraz posúdi�, �i sa objekt musel posúva� a tým sa znehodnotil pozemok  

   rodiny Labunových, 

 - pou�il som sa, že sa nedá spolieha� na slová, ale na to, �o je v písomnej podobe, 

 - som za to, aby sa nemenil územný plán v tejto lokalite, nech tam bude zelená plocha 
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   a parkoviská navrhujem rieši� iná�.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - žiadam, aby hlasovanie o týchto dvoch žiadostiach bolo samostatné.  

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - žiadam o vyjadrenie stanoviska komisie finan�nej a správy majetku a o vyjadrenie 

   mestskej rady. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - medializovaná kauza okolo tohto objektu sa vnáša do rokovania poslaneckého zboru, 

 - pod�a m�a akáko�vek prevádzka, ak by bola v tomto objekte, potrebuje parkovacie 

   miesto. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - žiadna kauza neexistovala a ani nie je, 

 - v dobrej viere pán poslanec Labun prenajal priestor na slušnú kaviare�, 

 - chápem pána Hir�ka, ale nikdy by sme neurobili nie�o, aby sme ohrozili bývanie 

   jeho mamy, 

 - práve tá do�asná prevádzka mala ukáza�, �i je možné v takomto režime fungova�, 

   ale tento proces sa zastavil a kaviare� nefunguje. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - komisia finan�ná a správa majetku po prerokovaní odporú�a tento návrh schváli�, 

 - je pravdou, že komisia neuvažovala v tých intenciách, ako uvažuje vä�šina  

   z poslancov, 

 - �o sa týka prevádzkovania reštaurácie pri ZUŠ a ZŠ Ul. Komenského, mám informácie, 

   že návštevníci na túto prevádzku majú dobré spomienky, sved�í to o tom, že táto 

   reštaurácia ponúka kvalitné služby za prijate�né ceny, 

 - je dobré, že �udia chcú stava�, lebo sa tým mesto zve�a�uje. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - faktická poznámka na poslanca MUDr. Kru�a: 

 - nemám pripomienky vo�i výstavbe reštaura�ného alebo iného charakteru, ale ide 

   mi o princíp a dodržanie ú�elu výstavby a nezavadza� poslancov do omylu.  
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 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - pripomienkujeme štyri parkovacie miesta,  

 - nie je to stavebný pozemok a na iný ú�el nebude slúži� ako na parkovanie, 

 - je to ú�elový problém vyvolaný majite�mi regionálnych novín .  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - nikomu sa nikdy nikto nezav�a�í, je tu nejaká závis�, 

 - som rád, že sa odstránili drevené stánky a postavil sa pekný objekt, 

 - odcudzujem tých, ktorí odkúpili pozemky a zatia� ni� nepostavili, preto by som 

   h�adal spôsob, ako im tie pozemky zobra� naspä�.  

  
 O možnos� vystúpenia požiadal ob�an mesta Ján Hir�ko. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - navrhujem hlasova� o možnosti vystúpenia ob�ana mesta J. Hir�ka. 

  
 Hlasovanie �. 13 – možnos� vystúpenia na rokovaní ob�ana mesta J. Hir�ka: 

 Prítomní: 16, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 1. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov. 

  
 Ján Hir�ko, ob�an mesta 

 - nako�ko táto problematika bola medializovaná netreba zdôraz�ova�, pre�o  

   sa prerokováva zmena územného plánu mesta, 

 - svojím hlasovaním nebudete rozhodova� len o zmene územného plánu mesta, ale 

   aj za zámere pána Labuna otvori� prevádzku kaviarne,  

 - ako jediný vlastník využívam svoj objekt na ten ú�el, na ktorý bolo vydané povolenie, 

 - žiadam vás, aby ste ochránili našu investíciu a hlavne záujem bývania nášho jediného 

   žijúceho rodi�a, 

 - vyjadrujem sa aj k �alšiemu bodu rokovania, ktorým bude zámer na predaj pozemku, 

   o ktorý mám takisto eminentný záujem, o jeho odkúpenie,  

 - ke�že už dnes existujú minimálne dvaja záujemcovia o daný pozemok, mám za to, 

   aby tento odpredaj bol stiahnutý z rokovania a následne aby bola vyhlásená 

   verejno-obchodná sú�až na predaj tejto �asti podielu pozemku. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh na obstaranie zmeny �. 4 Územného plánu mesta Svidník  

 za ú�elom zmeny funk�ného využitia plochy v lokalite Ulica 8. mája: 
 Prítomní: 16, za: 11, proti: 1, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh na obstaranie zmeny �. 4 Územného plánu mesta Svidník  

 za ú�elom zmeny funk�ného využitia plochy lokality „Vodné zdroje Ladomírka“: 
 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne.  

  
 K bodu �. 8 bolo schválené uznesenie �. 435/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
 Obed�ajšia prestávka: od 11.45 hod. – 13.00 hod. 

  
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Svidník �. 4/2014  

 o nájme nájomných bytov v meste Svidník 

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili:  

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec, predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 

 - komisia po prerokovaní doporu�uje tento návrh schváli�.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - návrh je spracovaný na dobrej úrovni, 

 - ostáva už len na správcu bytov, mesta a mestskej polície, aby sa toto nariadenie 

   dodržiavalo.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - je dôležité, aby správca bytov viedol u nájomníkov, ktorí majú nájomnú zmluvu 

   uzatvorenú na dobu ur�itú, evidenciu o ich správaní a dodržiavaní domového poriadku 

   a v prípade zistenia nedostatkov neobnovova� s takýmito nájomcami nájomnú zmluvu.  

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 436/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 
 K odpredaju pozemku parcela �. KN C 1757/246 vo výmere 322 m2 za kúpnu cenu  

 3220,00 EUR kupujúcemu METAL CONTAINER a.s., Sov. hrdinov 629/113, Svidník  

 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku parcela �. KN C 1757/246 

 vo výmere 322 m2 za kúpnu cenu 3220,00 EUR kupujúcemu METAL CONTAINER  
 a.s., Sov. hrdinov 629/113, Svidník:  

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 437/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na prenájom nehnute�nosti, �asti pozemku parcela �. KN C 4530/2  

 o rozmeroch 20 m x 10 m pre nájomcu Finan�né riadite�stvo Slovenskej republiky, 

 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica za cenu vo výške 1 200,00 EUR neboli vznesené 

 žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom nehnute�nosti, �asti pozemku  

 parcela �. KN C 4530/2 o rozmeroch 20 m x 10 m pre nájomcu Finan�né riadite�stvo  

 Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica za cenu vo výške  
 1 200,00 EUR: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 438/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia MsZ �. 317 zo d�a 29. apríla 2010 v bode 2 neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k zmene uznesenia MsZ �. 317 zo d�a 29. apríla  

 2010 v bode 2: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 439/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na predaj vlastníckeho podielu mesta Svidník vo výške 40/48 na pozemku 

 parcela �. KN C 84/2 o výmere 154 m2 za cenu 2266,37 EUR pre Mgr. Adriána Labuna,   

 Karpatská 838/14, Svidník sa vyjadrili: 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - žiadam JUDr. Bujdoša, aby vysvetlil právne možnosti predkupného práva   
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   v tomto prípade. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - teraz sa schva�uje v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer s tým, že 

   na �alšom zasadnutí bude predložený dôvod hodný osobitného zrete�a, ktorý 

   sa schva�uje 3/5 vä�šinou všetkých poslancov, 

 - bol tu vznesený návrh na verejno-obchodnú sú�až, ktorý poslanci zobrali na vedomie, 

   ale keby bol tento návrh schválený, tak do budúceho zastupite�stva by muselo by� 

   zaznamenané, že tento zámer bol pripomienkovaný a bol predložený návrh zo strany  

   pána Hir�ka na verejno-obchodnú sú�až. 

  
 K tomuto vyjadreniu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k  zámeru na predaj vlastníckeho podielu mesta  

 Svidník vo výške 40/48 na pozemku parcela �. KN C 84/2 o výmere 154 m2 za cenu,   

 2266,37 EUR pre Mgr. Adriána Labuna Karpatská 838/14, Svidník: 

 Prítomní: 16, za: 11, proti: 2, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov,  

 uznesenie �. 440/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Návrh na udelenie �estného ob�ianstva mesta Svidník „in memoriam“ 
 Jurajovi Lažovi 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - udelenie �estného ob�ianstva je najvyšším ocenením, preto je potrebné, tak ako 

   aj pri �alších oce�ovanich, ve�mi citlivo a objektívne zhodnoti� dôvod ocenenia, 

 - je potrebné, aby bolo prejavom v�aky všetkých ob�anov mesta, nielen komisie 

   a poslancov, 

 - v prípade pána Laža, bola to výrazná osobnos�, sklá�am sa nad jeho osobnos�ou, ale  

   v budúcností prezentujme tieto ocenenia aj na verejnosti v dlhšom �asovom období, 

 - máme však aj novodobé dejiny, 20. storo�ie, kde tiež boli významné osobnosti 

   verejného života, ako pán Biroš, Baslár a �alší, 
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 - vzda� poctu ú�astníkovi televíznej relácie Farma, namiesto pozvania bývalého 

   riadite�a nemocnice MUDr. Sobeka, ktorý mal životné jubileum, je krokom spä�.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - je v plnej kompetencii primátora, koho ocení a komu po�akuje, 

 - ocenenia vyberáme ve�mi citlivo, 

 - pán Juhaš�ík nedostal žiadne ocenenie, bol prijatý primátorom, pretože sme dlhoro�ní 

   priatelia.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - pán Lažo bol významná osobnos�, o ktorom bola napísaná aj diplomová práca, 

 - poslanec Dudáš nezavádzaj �udí, lebo komisia berie podnety aj od ob�anov mesta 

   a nie je pravdou, že tento návrh nebol prezentovaný na verejností. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - ako �len komisie nesúhlasím s vyjadrením poslanca Dudáša, 

 - návrhy sú citlivo vyberané a sú prezentované na verejnosti, 

 - pán poslanec nedehonestuj prácu komisie.  

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 11: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 441/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
12. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

  
 Predkladala: Mgr. Helena Hrebe�áková, riadite�ka RÚVZ vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 12: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 442/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Informatívna správa o �innosti Hasi�ského a záchranného zboru Svidník  

 v roku 2013   
  

 Predkladal: pplk. PaedDr. Mgr. Viktor Hrise�ko, riadite� HaZZ Svidník 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku 

 - komisia po prerokovaní odporú�a zobra� túto správu na vedomie. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 13: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 443/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za rok 2013 

  
 Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, ná�elník MsP Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku 

 - komisia po prerokovaní odporú�a zobra� túto správu na vedomie, 

 - prosím dorieši� navýšenie po�tu policajtov, zakúpenie nového motorového vozidla  

   a výmenu uniforiem. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež prerokovala na svojom rokovaní 

   túto problematiku, 

 - apelujem na mestskú políciu na �astejšie kontroly v lokalite ZŠ Ul. 8. mája  

   a pri vodnom toku Ladomírka. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�et policajtov do konca roka sa nebude navyšova�, 

 - mesto sa musí zaobera� obnovou vozového parku nielen pre mestskú políciu, 

   ale aj pre potreby primátora a pracovníkov mesta, 

 - problémy okolo škôl by sa mali rieši� aj prostredníctvom vedenia školy,  

 - aj školy by sa mali zaobera� riešením problémov na ochranu ich majetku 

   a zabezpe�ením bezpe�nosti detí cez prechody pre chodcov. 

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 14: 
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 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 444/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 15: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 445/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2013 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k bodu �. 16: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 446/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Interpelácie poslancov 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - pred vstupom na cestný obchvat z oboch strán zruši� zna�ku �. B-22 „zákaz vjazdu 

   vozidiel prepravujúcich náklady, ktorý môže spôsobi� zne�istenie vody“ a da� ju 

   pred vstupom do centra mesta z oboch strán (od Ladomírovej a na kruhovom objazde), 

   (neodpovedané), 

 - pred výjazdom z kruhového objazdu smerom do centra da� zákazovú zna�ku B-25 

   s vyzna�ením ur�itej váhy vozidla v tonách a povolený vstup �ažkých nákladných 

   automobilov len zásobovaniu a domácim firmám, ktoré majú sídlo priamo v meste. 

   Podobne to vyrieši� aj z opa�nej strany zo smeru Dukla – Svidník, 

   (neodpovedané) 
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 - pred kruhovým objazdom v meste smerom z Bardejova upravi� Náves� pred  

   križovatkou �. D34, kde Krosno a Dukla nie je smerom cez centrum mesta, ale aj 

   na smer Stropkov na cestný obchvat do Po�ska,  

   (neodpovedané), 

 - prosím dorieši� bezpe�nos� križovatky pri da�ovom úrade pri odbo�ovaní v�avo 

   z Ul. gen. Svobodu (smerom od SAD) na Ul. Karpatská smerom na most  

   a odbo�ovaní áut na tej istej križovatke smerom od mosta v�avo na Ul. gen. Svobodu 

   k základnej škole. 

   (neodpovedané). 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam opravi� prepadávajúcu sa cestu na Ul. lipovej,  

   (neodpovedané), 

 - žiadam opravi� prístupové cesty, ktoré sú v dezolátnom stave na sídlisku UTRA 

   v prostredných dvoch radách garáží, 

   (neodpovedané), 

 - ob�ania bývajúci v blízkosti gréckokatolíckeho chrámu sa s�ažujú na parkovanie 

   áut po ulici, pretože ohrozujú prístup áut na ich ulicu. 

   (neodpovedané). 

  
 MUDr. Viliam Revický, poslanec 

 - poukazujem na cítite�ný zápach vychádzajúci od autoumyvárky za pravoslávnym  

   chrámom, 
   (neodpovedané), 

 - je potrebné umiestni� retardery na Ul. 8. mája,  

   (neodpovedané), 

 - navrhujem zaobera� sa možnos�ou, aby v prípade záujmu zo strany ob�anov bolo  

   možné zobra� si parkovacie miesto do prenájmu.  

   (neodpovedané). 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - aký zámer má mesto s káblovými rozvodmi, ktoré využíva firma na šírenie internetu 

   a tohto roku im kon�í nájomná zmluva,  

   (neodpovedané), 

 - upozor�ujem na vypínanie zvuku pri mojich vystúpeniach z rokovania mestského 
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   zastupite�stva d�a 15.1.2014 vysielaného cez infokanál mesta, 

   (neodpovedané), 

 - žiadam, aby mesto prevzalo do svojej správy tieto média.  

   (neodpovedané), 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - žiadam rieši� výspravky dier na parkovisku pred poštou, 

   (neodpovedané), 

 - dlhoro�ný problém pri ZŠ Ul. 8. mája by sa možno vyriešil umiestnením kamery 

   na budove podduklianskej knižnice.  

   (neodpovedané), 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto nemá možnosti ovplyvni� poštu, aby opravila parkovisko. 

  

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - netreba zabúda� na dodržiavanie poriadku nielen pri ZŠ Ul. 8. mája, ale aj pri 

   ZŠ Ul. Komenského,  

   (neodpovedané), 

 - žiadam umiestni� dopravné zna�enie s vyzna�ením hlavnej cesty na Ul. Karpatská 

   a gen. Svobodu a na Ul. 8. mája,  

   (neodpovedané), 

 - na autoumyvárky na Ul. 8. mája sú umiestnené tri rozdielne prevádzkové �asy, 

   (neodpovedané), 

 - z tejto autoumyvárky sa šíri nielen hluk, ale aj zápach, pretože na tráve na nachádza 

   množstvo kalu,  

   (neodpovedané), 

 - na pešej zóne na lavi�ke je zlomené operadlo pravdepodobne preto, lebo sa na �om  

   sedelo,  

   (neodpovedané), 

 - je potrebné pripomenú� pracovníkom kamerového systému, že ke� vidia niekoho 
   sedie� na operadle, aby na to upozornili hliadku, 
   (neodpovedané), 

 - chcem informova� o tom, že odborní lekári odchádzajú z nášho mesta a na mnohé 
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   vyšetrenia ob�ania musia cestova� až do Prešova, preto žiadam, aby sa pri 

   rokovaniach s vedením nemocnice h�adalo riešenie na odstránenie tohto problému, 

   (neodpovedané), 

 - v roku 2013 v rámci vznesenej interpelácie som bol informovaný, že sa budú 

   rekonštruova� st�py mestského rozhlasu, ale v skuto�nosti sa v roku 2013 

   zrekonštruoval iba jeden rozhlas, tak dúfam, že v tomto roku sa ich zrekonštruuje viac. 

   (neodpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - preveríme podmienky prevádzkovania autoumývarky, 

 - ke� je neporiadok pri škole, je potrebné nám to oznámi�, aby sa �ím skôr odstránil. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - preveri� umiestnenie tabule s názvom „zákaz ven�enia psov“ na miniihrisku 

   pri cintoríne.  

   (neodpovedané). 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - h�ada� spôsob ako ovplyvni� majite�ov pozemkov pri sociálnej pois�ovni, aby 

   za�ali s výstavbou polyfunk�ných domov, 

   (neodpovedané), 

 - prosím poslancov, aby pri svojich vyjadreniach nepoužívali výraz Nižný alebo Vyšný 

   Svidník, ale Svidník, 

 - v prípade výstavby �alšieho obchodného re�azca môže sa sta�, že zaniknú malé 

   prevádzky.  

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - žiadam zrealizova� zjazd pre mami�ky s ko�iarmi pri schodoch od podnikate�a 

   Gondeka, 

   (neodpovedané), 

 - žiadam umiestni� zrkadlo na ulici pri gréckokatolíckom chráme.  

   (neodpovedané). 

  

  

  



 25

18. Rôzne 
  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 
 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K podanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 
  

 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 18: 

 Prítomní: 16, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov,  

 uznesenie �. 447/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval o zmene uznesenia MsZ vo Svidníku zo d�a 11. decembra 2013 �íslo 

   416/2013 oh�adom schválenia žiadosti na stavbu: „Ubytov�a mesta Svidník 

   - odstránenie systémových porúch – loggie“. 

  
 K podanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 
  

 Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k bodu �. 18: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 448/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - žiadam zrealizova� chodník cca 35 bm z Ul. �. Štúra (od b.j. K 85)  

   na Ul. Komenského (k b.j. 60), 

   (neodpovedané), 

 - žiadam vyspravi� cestu od b.j. 441 k parkovisku za b.j. 462. 

   (neodpovedané). 

  
 Na rokovaní bola podaná informácia o možnosti výstavby obchodného re�azca 

 Kaufland. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informoval, že zástupcovia spolo�nosti Kaufland prejavili záujem postavi� v našom 

   meste tento obchodný re�azec, 

 - uvažuje sa o dvoch lokalitách, a to pri nemocnici a na autobusovej stanici, 
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 - pre mesto je výhodnejšia lokalita v areáli autobusovej stanice, pretože je to mestský 

   pozemok, �o znamená, že by z predaja pozemku malo mesto príjem a ani autobusová 

   stanica sa už nevyužíva v takom rozsahu, na aký bola projektovaná, sú tam spevnené 

   plochy, za ktoré musí mesto plati� zrážkovú vodu. 

  
 Zbyn�k Mejta, zástupca spolo�nosti Kaufland 

 - prezentoval svoj investi�ný zámer i lokalitu, ktorá sa im najviac pozdáva,  

 - prehodnotili obidve lokality a z ich poh�adu jedinou predstavite�nou lokalitou 

   je okolie nemocnice, pretože sa tam javí vä�šia kúpna sila, 

 - budú prebieha� �alšie rokovania oh�adom ekonomických a dopravných záležitosti, 

 - požiadal o sú�innos� pri �alších rokovaniach, pretože bude potrebné v tejto lokalite 

   zmeni� územný plán mesta, nako�ko táto plocha pred nemocnicou nemá slúži�  

   na obchodné ú�ely. 

  
 Zástupca spolo�nosti HRIVIS group, developerská firma 

 - prezentoval investi�ný zámer projektu výstavby obchodného centra Kaufland, 

 - v lokalite pri nemocnici by mali by� dve prevádzky, a to obchodná prevádzka 

   Kaufland a Galéria,  

 - dúfajú, že ak mestské zastupite�stvo schváli zmenu územného plánu v tejto lokalite, 

   dôjde k vytvoreniu približne sto pracovných miest, 

 - veria, že príchod Kauflandu bude ma� aj pozitívny vplyv na cenotvorbu, nako�ko 

   v blízkosti sa nachádza Billa a Lidl. 

  
 K tejto informácii sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - �o vás viedlo k tomu, že lokalita pri nemocnici je vhodnejšia ako pozemok  

   na autobusovej stanici? 

  
 Reagoval: Zbyn�k Mejta, zástupca spolo�nosti Kaufland 

 - z osobných skúseností pozemok na autobusovej stanici by nesplnil naše 

   o�akávania v kúpyschopnosti obyvate�stva.  

  

19. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v závere po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 15.00 hod. ukon�il. 
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 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

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