
Zápisnica z 23. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 27. júna 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. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2012 

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

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2013 o ur�ení školských  

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

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

9. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2012-2013 

 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

10. Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu 

11. Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytového domu,  

 Sovietskych hrdinov 432 
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12. Riešenie úspor elektrickej energie – LED osvetlenie 

13. Obnova verejného osvetlenia: Výsledky analýzy pre mesto Svidník 

14. Informatívna správa o možnosti spolupráce medzi mestom Svidník 

 a VK Slavia Svidník, s.r.o. 

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

16. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 2. polrok 2013 

17. Návrh plánu práce kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta  

 na 2. polrok 2013 

18. Interpelácie poslancov 

19. Rôzne 

20. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 9 poslancov,   

 - poslanci Mgr. Marcela Ivan�ová, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, MUDr.  

   Viliam Revický a Vladislav Sluk ospravedlnili svoju neú�as� na rokovaní, 

 - poslanci Mgr. Kamil Be�ko, Mgr. Vladimír Kali�ák a Ing. Vladimír Žak  

   ospravedlnili 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, 

  - navrhol stiahnu� z rokovania bod �. 15 – Vo�ba ná�elníka Mestskej polície  

    vo Svidníku z dôvodu, že na rokovaní nie je prítomných 12 poslancov a ke�že 

    deklaroval, že ak nebude na zasadnutí prítomných 12 poslancov, tak tento návrh 

    stiahne z rokovania, 

  - informoval, že ví�azom výberového konania na miesto ná�elníka Mestskej 

    polície vo Svidníku sa stal Ing. Jaroslav Antoník, ktorého poverí od 1. júla 2013 

    vedením Mestskej polície vo Svidníku, 

  - uviedol, že bod Vo�ba ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku sa zaradí do  
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    programu rokovania najbližšieho zasadnutia, ak bude prítomných 12 poslancov. 

   
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   
  Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka. 

   
  MUDr. František Kru�, poslanec 

  - navrhol doplni� do programu rokovania bod Odvolanie a vo�bu �lena komisie 

    finan�nej a správy majetku MsZ. 

   
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie upraveného programu rokovania (z rokovania  

  stiahnutý bod �. 15 – Vo�ba ná�elníka Mestskej polície a doplnený program  

  o Odvolanie a vo�ba �lena komisie finan�nej a správy majetku MsZ. 

  Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Upravený program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: JUDr. Ján Grega, Eva Homzová 

    a Mgr. Adrián Labun. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 10, za: 7, 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: Mgr. Jána Ha�ka a Andreja Ty�a. 

   
 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: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie �. 347/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 c) Uznesenia – splnené úlohy 

  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  K predloženej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   
  Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca Mgr. Kamila Be�ka. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 348/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  mestská rada d�a 19. júna 2013 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

 - mestská rada d�a 19. júna 2013 po prerokovaní neodporu�ila predloži� na rokovanie 

   mestského zastupite�stva v mesiaci jún 2013 bod Návrh VZN mesta o úprave  

   podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Svidník  

   a neodporu�ila realizova� verejné osvetlenie prostredníctvom spolo�nosti FIN.M.O.S.  

   a.s., vzh�adom k tomu, že mesto Svidník by muselo vstúpi� do akciovej spolo�nosti  

   FIN.M.O.S. 

  



 5 

 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 349/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy  

 a návrh závere�ného ú�tu za rok 2012 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v posledných d�och odznelo množstvo nepravdivých, neúplných, ú�elových a pravdu 

   skres�ujúcich skutkových tvrdení, 

 - dotýkajú sa dobrej povesti mesta, cti, dôstojnosti a súkromia zamestnancov mesta 

   a hrubým spôsobom znevažujú prácu mesta, 

 - autori letáka „Nedovo�me drancova� naše mesto“ alebo nerozumejú tomu, o �om 

   píšu, alebo ú�elovo použili zo Závere�ného ú�tu mesta Svidník len �ísla a údaje, 

   ktoré im politicky vyhovujú, 

 - za dva a pol roka sme predali dva objekty- prvý je fitness centrum a druhý internet 

    café,  

 - predali sa pozemky bez stavieb, ktoré sa predajom zhodnotili, 

 - rekonštruovali sa školy, klzisko, vybudovali športoviská, parkoviská, 

 - prostredníctvom projektov sme vytvorili v roku 2012 51 pracovných miest, 

 - v roku 2012 sme vyplatili mimo projektov na mzdy priamo pre zamestnancov 

   mestského úradu menej ako v roku 2010, 

 - problémy nám spôsobuje bežný rozpo�et, 

 - obce a mestá sú odkázané na podielové dane, ktoré sú oproti minulému obdobiu nižšie, 

 - finan�ná situácia nie je �ahká, �aží nás tak, ako všetky mestá, ale musíme sa s tým 

   dennodenne vysporiadava�. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 - teraz budem trochu sarkasticky... (k tejto problematike povedal jeden vtip). 
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 Andrej Ty�, poslanec 

 - som rozhor�ený z týchto dezinformácií, ktoré sa šíria k tejto problematike po meste. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 350/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 351/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca Ing. Vladimíra Žaka. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - mesto Svidník v zmysle zákona o rozpo�tových pravidlách sp��a podmienky 

   na vzatie úveru. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 352/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2013 o ur�ení školských  

 obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
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 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 353/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

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

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 354/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2012-2013 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - z akého dôvodu necítime pri mesa�ných platbách ro�nú úsporu v našej bytovej  

   jednotke, ktorá bola zateplená a taktiež bola aj zrekonštruovaná kotol�a? 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - uvažuje sa nie�o urobi� v obchodnom dome „Vašuta“, v ktorom je v zimnom 

   období problém s vykurovaním? 

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

 - ak pomer základnej a spotrebnej zložky nie je dobre nastavený, v platbách vznikajú 

   nedôvodné extrémne rozdiely medzi bytmi, 
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 - daný stav sa pokúsime preveri�, zistíme �i nedochádza k ovplyv�ovaniu magnetov  

   na vodomeroch v bytoch, 

 - �o sa týka problému „Vašuta“, je to viacro�ný problém, ktorý vznikol tým, že zo strany  

   projektanta bol zlé naprojektovaný tento objekt, 

 - my ako dodávate� tepla môžeme dodáva� také teplo a takú teplotu vykurovacieho 

   média, aby nedošlo k nehospodárnosti celej kotolne, 

 - ako dodávate� tepla sme ochotní pomôc� v tejto veci, 

 - je to ve�mi zložitá situácia, ktorú je potrebné vyrieši� komplexne a koncep�ne.  

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 355/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu 
  
 Referoval: Mgr. Miloš Stron�ek, predseda OR Rusínskej obrody vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pozitívne hodnotím prípravu a priebeh Rusínskeho festivalu, 

 - želám si, aby sa do festivalov nedala vtiahnu� politika, 

 - myslím si, že vo Svidníku vzniká nová tradícia, ktorú budeme v budúcnosti  

   podporova�. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - na území nášho mesta vznikol ve�mi dobrý projekt, 

 - pouvažova� o zmene termínu konania �alšieho ro�níka festivalu. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - chcem vyzdvihnú� hlavne medializáciu a propagáciu festivalu, ktoré boli využité na 

   vysokej úrovní a myslím si, že pomohli aj Slávnostiam kultúry Rusínov-Ukrajincov, 

 - festival bol na dobrej úrovní, za �o patrí organizátorom ve�ká v�aka.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - som ve�mi potešený, že vznikol nultý ro�ník festivalu, 

 - verím tomu, že zapustí hlboké korene v našom meste. 
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 Andrej Dudáš, poslanec 

 - trhákom v nede�u bola slovenská Lú�nica,  

 - myslím si, že vyvrcholením festivalu mala by� rusínska kultúra. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - �akujem všetkým tým, ktorí sponzorsky prispeli k tomuto festivalu, 

 - vážim si organizátorov, že bude �alšej pokra�ova� v �alších ro�níkoch,  

 - želám si, aby aj zo strany predstavite�ov ZRUSR bola takto podaná informácia  

   oh�adom finan�ného vyú�tovania.  

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k bodu �. 10: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 356/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
11. Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytového domu,  

 Sovietskych hrdinov 432 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v najbližších d�och by sa malo za�a� s výstavbou bytového domu „B6“, 

 - ke� chceme osta� dôveryhodným partnerom, najprv by sme mali poda� žiados� 

   na ŠFRB na bytový dom „B6“ a následne na tento objekt. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - komisia pre výstavbu, dopravu, životné prostredie a regionálny rozvoj MsZ tento 

   materiál prerokovala a doporu�uje schváli�.  

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k bodu �. 11: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 357/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Prestávka od 15.20 hod. – 15.30 hod. 
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12. Riešenie úspor elektrickej energie – LED osvetlenie 
 Predkladal: Ing. Dušan Marták, zástupca NWT, a.s. Hulín 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Obnova verejného osvetlenia: Výsledky analýzy pre mesto Svidník 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Modernizácia verejného osvetlenia v meste Svidník 

  
 Predkladal: Mgr. Milan Hrk, zástupca Electraplan Slovensko, s.r.o. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K bodu �. 12, 13 a k materiálu - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Svidník 

 vystúpili: 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nie je záujmom mesta Svidník zruši� na Technických službách pracovné miesto  

   elektrikára, ale h�ada� spôsob realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia, 

 - z môjho poh�adu sa najoptimálnejšie javí nájs� taký modul, aby týchto neistôt bolo  

   �o najmenej,  

 - najprv by som riešil okrajové �asti mesta, t.j. Nižný  a Vyšný Svidník. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ve�mi rozporné sú údaje, ktoré predstavitelia firiem dostali od Technických služieb,  

 - ponuky sú lukratívne,  

 - nemám rád diel�ie riešenia, ale zastávam názor komplexne rieši� verejné osvetlenie,  

 - treba sa zjednoti� a poveda�, �o vlastne chceme, 

 - z týchto podkladov je mi �ažko sa v tejto chvíli rozhodnú�.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - žiadam vedúceho odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho  

   rozvoja MsÚ, aby spracoval analýzu všetkých ponúk a vybral ten projekt, ktorý 

   by bol pre mesto najlepší. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - je �ažko sa v tejto chvíli rozhodnú�, ke� za tak krátky �as odznelo to�ko informácii,  
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 - žiadam zakomponova� do rekonštrukcie verejného osvetlenia aj osvetlenia prechodov 

   pre chodcov. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - zo strany mesta by nám mali by� predložené výhody a nevýhody týchto ponúk, 

 - do rekonštrukcie verejného osvetlenia zakomponova� aj osvetlenie prechodov    

   pre chodcov. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na najbližšom zasadnutí mestskej rady by sa malo rozhodnú�, akým spôsobom sa bude 

   realizova� rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste a na najbližšie zasadnutie  

   mestského zastupite�stva by sa predložil návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej  

   sú�aže. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 12, 13 a k správe o modernizácii 

 verejného osvetlenia v meste Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 358/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14. Informatívna správa o možnosti spolupráce medzi mestom Svidník 
 a VK Slavia Svidník, s.r.o. 

 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - chcem poprosi�, aby sme pozornos� venovali aj žia�kam ZŠ Komenského za ve�mi 

   dobré výsledky, za ktorými sa skrýva ve�a úsilia a podpory zo strany rodi�ov a nielen 

   VK Slavia Svidník, s.r.o. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - treba oceni� a po�akova� sa pedagógom a hra�kám ZŠ Komenského za vynikajúce  

   výsledky,  

 - mesto by malo proporcionálne podporova�, aby odvetvia ve�mi dobre fungovali, 

 - volejbalisti VK Slavia Svidník, s.r.o. robia mestu ve�mi dobrú propagáciu,  

 - treba podpori� túto myšlienku, ale je potrebné zváži�, akú právnu formu pomoci  
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   zvolíme, 

 - negatívne skúsenosti máme zo spolo�nosti Ekoservis, s.r.o.,  

 - právnik by mal pripravi� návrh do najbližšieho zasadnutia mestskej rady a následne 

   do mestského zastupite�stva. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pokia� nemáme informácie z druhej strany, t.j. VK Slavia Svidník, s.r.o., navrhujem 

   stiahnu� tento bod z rokovania. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nevidím dôvod na stiahnutie tohto bodu z rokovania, lebo sme to už rozdiskutovali, 

 - do najbližšieho zasadnutia mestskej rady pripravíme návrh formy spolupráce medzi   

   mestom Svidník a VK Slavia Svidník, s.r.o. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k bodu �. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 359/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

  
 Tento bod bol hlasovaním o programe stiahnutý z rokovania. 

  
16. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 2. polrok 2013 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 360/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Návrh plánu práce kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta  

 na 2. polrok 2013 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 361/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 svoju neú�as� na rokovaní. 

  

18. Interpelácie poslancov 
  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - ob�ania žiadajú pri druhom vodopáde urobi� pláž, (neodpovedané) 

 - ob�ania žiadajú zrealizova� cykloturistický chodník na trase Svidník – Stropkov 

    alebo opa�ne, (neodpovedané) 

 - žiadam mestskú políciu, aby venovala vä�šiu pozornos� v prípadoch pálení smetí 

   a trávy, (neodpovedané) 

 - žiadam presunú� stojan na bicykle pri moste pred obchodný dom „Vašuta“. 

   (neodpovedané) 

  

19. Rôzne 
  
 MUDr. František Kru� 
 - na základe vlastnej žiadosti navrhol odvola� Mariána Hir�ka z �lena komisie finan�nej 

   a správy majetku a zvoli� Mgr. Vladimíra Gajdoša za �lena komisie finan�nej 

   a správy majetku MsZ. 

  
 K podanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k Odvolaniu a vo�be nového �lena komisie 

 finan�nej a správy majetku MsZ. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 362/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - ob�ania z bytovej jednotky na Ul. 8. mája majú problém s parkovaním, preto  
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   navrhujem zokruhova� túto ulicu, smerom ku prevádzke pána Kupca, 

 - prosím mestský úrad dohliadnu� na to, aby boli v novom informa�nom systéme 

   doplnené organizácie na Nižnom Svidníku, ktoré zatia� nie sú ozna�ené. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam osadi� dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Makovická a Mierová. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - požadujem nájs� spôsob ako vyrieši� cez víkend problémové miesta plných smetných 

   košov.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - s danými požiadavkami sa budeme zo strany mesta zaobera�, 

 - informoval o žiadosti Športového klubu CENTRUM Svidník, ktorý je zria�ovate�om 

   Hbk Lion Svidník, adresovanej primátorovi a poslancom MsZ vo veci dlhodobého 

   prenájmu (15 rokov) jestvujúcej plochy hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ul. Karpatskej 

   vo Svidníku, ako aj pozemku za bránou ihriska až po chodník areálu a finan�nej 

   podpory. 

  
 K podanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k Informácii o žiadosti Športového klubu  

, CENTRUM Svidník, ktorý je zria�ovate�om Hbk Lion Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 363/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 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 �. 20 – návrh uznesenia k prijatým rozpo�tovým opatreniam primátora  

 mesta. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 364/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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21. Záver 
  
 V závere primátor Ing. Ján Holod�ák po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie 

 o 16.45 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:   

   

Mgr. Ján Ha�ko, v.r.  Andrej Ty�, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 


