
Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 

konaného d�a 21. júla 2011 v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 
___________________________________________________________________  

 
 
Prítomní: 
_________ 
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
––––––––  
 
1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 
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. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej škole vo 

Svidníku 
5. Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
6. Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet 
7. Priebežná informácia o prípravách TUNING ZRAZ Svidník 2011 
8. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 

2011/2012 
9. Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2011 a harmonogram ich 

údržby na II. polrok 2011  
10. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
11. Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných 

žiadostiach a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011 
12. Návrh na zriadenie komisie mestského zastupite�stva pre otázky rómskej komunity 
13. Interpelácia poslancov 
14. Rôzne 
15. Záver  
 
1. Otvorenie 
    _________ 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 
- privítal poslancov MsZ, MVDr. Bohumila Ka�mára, prednostu ObÚ, Michala Picha, 

riadite�a TS, JUDr. Gabriela Kali�áka, zástupcu spolo�nosti Službyt, s. r.o., Ing. Tomáša 
Kromku, zástupcu spolo�nosti TUNING ZRAZ, s. r.o., Janette Pichani�ovú, riadite�ku 
ZUŠ, ob�anov mesta, redaktorov novín a Slovenského rozhlasu, 
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- informoval, že poslanci MUDr. František Kru� a MUDr. Viliam Revický svoju neú�as� na 
rokovaní ospravedlnili. 

 
a) Schválenie programu rokovania 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 
- doporu�il vypusti� bod �. 6, nako�ko referujúci RNDr. Dob�ák zo zdravotných dôvodov 

ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: 
za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Program rokovania bol schválený. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
b) Vo�ba návrhovej komisie 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Jána Ha�ka, Mgr. Marcelu Ivan�ovú 

a Viktora Varcholu. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie –  
za: 12  proti: 0  zdržalo sa: 3  nehlasovalo: 0 
 
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Ján Ha�ko, Mgr. Marcela Ivan�ová 
a Viktor Varchola. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Eva Homzová,  Mgr. Vladimír Kali�ák,  Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, 
PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, Ing. Vladimír Žak. 
 
Hlasovania sa zdržali: Mgr. Ján Ha�ko, Mgr. Marcela Ivan�ová, Viktor Varchola. 
 
c)    Ur�enie overovate�ov zápisnice 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- za overovate�ov zápisnice ur�il JUDr. Jána Gregu a Evu Homzovú. 
 
d)     Ur�enie zapisovate�a 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 61/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
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Návrh bol schválený, uznesenie �. 61/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
    _____________________________________________ 
 
a) Uznesenia – trvalé úlohy 
 
Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta.  
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
b) Uznesenia – úlohy v plnení 
 
Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta.  
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
c) Uznesenia – splnené úlohy 
 
Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta.  
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 62/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 62/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
    _________________________________________  
 
Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
- mestská rada d�a 14. júla 2011 prerokovala jednotlivé body programu a tieto odporú�a 

mestskému zastupite�stvu schváli�. 
 

Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 63/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 63/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 

 
4. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej 
    škole vo Svidníku 
    ____________________________________________________________________ 
 
Predložil: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta.  
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
- nemali by sa hasi� problémy až ke� sú neudržate�né, 
- hlavný kontrolór by mal vykonáva� kontroly aj mimo plánu kontrol a z vlastnej iniciatívy, 
- pre�o sa v uplynulom období takéto kontroly nerobili? 
- kedy bola poslednýkrát vykonaná kontrola na ZUŠ, lebo tieto chybné postupy boli 

zaužívané ur�ite aj roky predtým? 
- kto je zodpovedný za tieto chybné procesy? 
- aké opatrenia boli prijaté na odstránenie týchto nedostatkov? 
- vyzývam hlavného kontrolóra, aby rovnaké kontroly vykonával aj v iných organizáciách 

v pôsobnosti mesta. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- správa je napísaná suchým štýlom, je v nej viacero formálnych nedostatkov, 
- �i sa vykonávajú kontroly aj v iných organizáciách? 
- keby sa kontroly vykonávali �astejšie, prípadne nedostatky by sa v�as podchytili 

a predišlo by sa takémuto stavu, 
- �i sa pri kontrole zameralo aj na využitie  prostriedkov zo sponzorských darov? 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- po�akoval sa poslankyni Ivan�ovej, že bola iniciátorom podnetu na vykonanie kontroly, 
- v správe chýbajú odporu�enia nápravných opatrení a zdôvodnenie vzniknutia finan�ných 

pochybení, 
- ako sa s týmito nedostatkami vysporiada nový štatutár? 
 
Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 
- posledná kontrola na ZUŠ bola vykonaná v roku 2005, 
- kontroly sú vykonávané na základe plánu kontrolnej �innosti,  ale nie je problém 

vykonáva� aj �alšie kontroly na základe dopl�ujúcich návrhov poslancov, 
- kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom �. 502/2011 o finan�nej kontrole, 
- opatrenia na odstránenie pochybení musia prija� príslušné orgány, 
- nevykonával som kontrolu využitia prostriedkov zo sponzorských príspevkov. 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- každý sponzorský dar musí by� zaevidovaný a kontrolovate�ný zria�ovate�om školy. 
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Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- hlavný kontrolór predložil správu, ktorou zistil stav v ZUŠ, 
- opatrenia sú na zria�ovate�ovi a novej riadite�ke, 
- na augustovom MsZ budeme informova� o konkrétnych opatreniach aj o vyvodení 

osobnej zodpovednosti. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- navrhujem doplni� uznesenie, aby hlavný kontrolór vykonal na ZUŠ kontrolu použitia 

sponzorských príspevkov. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 64/2011. 
Hlasovanie:   za: 14  proti: 0  zdržalo sa: 1  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 64/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  Mgr. Adrián Labun, Ing. 
Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, Viktor Varchola, Ing. 
Vladimír Žak. 
 
Hlasovania sa zdržala: Mgr. Marcela Ivan�ová. 
 
5. Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
     _________________________________________________________ 
 
Tento bod bol vypustený z rokovania, nako�ko referujúci Ing. Peter Sokol, predseda ÚR 
ZRUS sa nedostavil na zasadnutie a ani svoju neú�as� vopred neospravedlnil. 
 
Tento bod bude prerokovaný na augustovom zasadnutí MsZ. 
 
6. Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet 
    ___________________________________________________________ 
 
Referoval: Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov. 
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
- už nieko�kokrát som deklaroval požiadavku regionálnych z�av pre ob�anov mesta Svidník 
- je možné nie�o také realizova�? 
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- priestory kúpaliska sú na ve�mi dobrej úrovni, 
- je potrebné opravi� vzduchotechniku v relaxa�nom bazéne, 
- prajem konate�ovi spolo�nosti všetko najlepšie, aby sa kúpalisko aj na�alej zve�a�ovalo. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- pre�o tobogany nie sú v permanentnej prevádzke? 
- relaxa�ný bazén v skuto�nosti nie je relaxa�ný, lebo je tam ve�ký po�et detí, ktoré robia 

neporiadok. 
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Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- na úrovni primátora bolo viackrát rokovanie s konate�om spolo�nosti, 
- bola nanesená aj požiadavka o možnosti regionálnych z�av, je to citlivá téma, 
- žia� v tejto sezóne nebude možné ju technicky zrealizova�.  
 
Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 
- prostredníctvom internet portálu bola spustená akcia so zameraním na poskytnutie z�avy, 
- pri jej vyhodnocovaní vä�šina týchto z�av bola poskytnutá Svidní�anom, 
- túto akciu by sme mohli zopakova� ešte v tejto sezóne, 
- h�adáme riešenie, ktoré by bolo prijate�né aj pre návštevníkov mimo regiónu, 
- v budúcnosti po�ítame so zavedením zón, 
- pri toboganoch z h�adiska bezpe�nosti bol zavedený nejaký režim, ktorý funguje aj 

v iných mestách, snažíme sa, aby bol spustený �o najviac, 
- �o sa týka vnútorného bazéna vyskytli sa problémy s atraktívnymi �erpadlami, 
- zavedenie zón by malo zabezpe�i�, že bazén budú navštevova� len disciplinovaní 

zákazníci. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- aká je situácia so z�avou pre bezpríspevkových darcov krvi? 
- prostredníctvom regionálnych novín je potrebné informova� ob�anov o možnosti 

poskytnutia z�avy. 
 
Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 
- z�avy pre bezpríspevkových darcov krvi pri preukázaní sa boli poskytované už aj 

v minulosti. 
 
Ing. Vladimír Žak, poslanec 
- naši ob�ania navštevujú �astejšie kúpalisko ako návštevníci z mimo regiónu, preto im 

môže by� poskytnutá aj nejaká z�ava. 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- oce�ujem diskusiu o tejto problematike, 
- všetko je potrebné dôkladne premyslie�, aj tie z�avy, 
- na propagáciu je potrebné využi� regionálne noviny. 
 
Andrej Ty�, poslanec 
- navrhujem poskytnú� z�avy formou vernostných kariet. 
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- žiadam porieši� aj problém vstupného u detí, ktoré ešte nedov�šili vek 10 rokov a majú 

vyššiu postavu ako 140 cm. 
 
Mgr. Adrián Labun, poslanec 
- navrhujem využi� možnos� nejakých permanentiek. 
 
Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 
- návštevníci, ktorí opakované chodia na kúpalisko si môžu zakúpi� 10 vstupové 

permanentky.  
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Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 65/2011. 
Hlasovanie:   za: 14  proti: 0  zdržalo sa: 1  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 65/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján Grega, Mgr. Ján Ha�ko, 
Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  Mgr. Adrián Labun, Ing. 
Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, Viktor Varchola, Ing. 
Vladimír Žak. 
 
Hlasovania sa zdržal: Mgr. Kamil Be�ko. 
 
7. Priebežná informácia o prípravách TUNING ZRAZ Svidník 2011 
    ________________________________________________________ 
 
Referoval: Ing. Tomáš Kromka, zástupca spolo�nosti TUNING ZRAZ, s.r.o. 
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- táto akcia má každým rokom stúpajúcu úrove�, 
- hlavnú pozornos� je potrebné venova� najmä bezpe�nosti. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- táto akcia, ktorú pripravujú mladí tvoriví �udia, sa nedá porovna� s festivalom, ke� už 
�udia pracujú rutinne a neprinášajú ni� tvorivé, 

- želám usporiadate�om nech sa im darí. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- prajem všetko dobre, ve�a nadšencov, 
- v minulosti po akcii zostalo v okolí strašne ve�a použitých pneumatík, preto žiadam 

dohliadnu� na tento problém. 
 
Viktor Varchola, poslanec 
- je da�o ešte ponúknuté v cene vstupného, napr. tombola? 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- oce�ujem, že sa akcia kone�ne neštiepi,  
- je potrebné zabezpe�i� zamedzenie prístupu mladistvým pod vplyvom alkoholu, 
- upozorni� predávajúcich na zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým, 
- prajem, aby sa akcia vydarila a elán ostal do �alšieho roka. 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- pri týchto akciách dochádza k ni�eniu prístupovej cesty a letiska, 
- je potrebné ur�i� si pravidlá na údržbu areálu a prístupovej cesty. 
 
Ing. Miron Mikita, poslanec 
- vlastníci urbariátu a lesomajitelia podporujú túto akciu, 
- žiadam usporiadate�ov šetrne zaobchádza� k prírode, aby nedošlo k požiaru. 
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Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
- je potrebné zabezpe�i�, aby vodi�i dodržiavali predpísanú rýchlos� po prístupovej ceste 

smerom k letisku. 
 
Ing. Tomáš Kromka, zástupca spolo�nosti TUNING ZRAZ, s.r.o. 
- všetky bezpe�nostné zložky, �i je to polícia alebo požiarny zbor, sú poinformované 

o konaní akcie,  
- dúfame, že sa ni� zlé nestane, jednou možnos�ou ako zabráni� požiaru bude aj vykosenie 

terénu pre samotnou akciou, 
- požiadali sme dopravnú políciu o zníženie rýchlosti smerom k letisku na 20 km/h, 
- uvedomujeme si, že usporadovaním týchto akcií dochádza k poškodzovaniu letiska 

a prístupovej cesty, 
- každoro�ne prispievame na opravu bu� finan�ne alebo materiálne, 
- ke�že po rokoch bude potrebné do letiska investova�, navrhujeme mestu uzatvori� nejakú 

dohodu a ur�i� si pravidlá, 
- nemáme záujem, aby niekto v podnapitom stave robil problémy, 
- v priestoroch letiska bude alkohol predáva� iba jediná firma, ktorú môžme upozorni�, aby 

nepodávala alkohol mladistvým, môžu sa urobi� aj namatkové kontroly, 
- v cene lístka bude aj tombola, v 1. cene ponúkame tuningové auto a v 2. cene skúter.  
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 66/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 66/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
Na návrh poslanca PaedDr. Štefana �arného bola o 12.00 hod. vyhlásená 10 min. prestávka 
 
8. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 
     2011/2012 
     ____________________________________________________________________  
 
Referoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, zástupca spolo�nosti Službyt, s. r.o. 
Obsah vystúpenie v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- donedávna fungovala na vrátnici v ubytovni na Ul. Sov. hrdinov vrátnica, údajne to už nie 

je pravda, 
- ak sa zrušila, tak z akého dôvodu? 
  
Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
- v 128 b.j. sú dlhodobo ve�ké nedoplatky na teple, 
- chcem sa opýta�, z akého dôvodu nastala v tomto roku situácia, že sme dostali výmery, na 

ktorých boli vä�šinou preplatky a o nieko�ko dní nám boli zaslané nové výmery, 
- plánuje sa nejaká investícia do rozvodov tepla? 
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JUDr. Gabriel Kali�ák, zástupca spolo�nosti Službyt, s. r.o. 
- preplatky a nedoplatky závisia od viacerých dôvodov, od stanovenia mesa�nej zálohy a od 

jeho spotreby, 
- nové výmery v 128 b.j. boli zaslané z dôvodu, že pochybil domovník, ktorý v tomto 

bytovom dome, na základe žiadosti spolo�enstva, robí odpo�ty mera�ov tepla. V prípade, 
ak sa zle odpo�íta mera� tepla �o len v jednom byte, musí sa urobi� nový prepo�et celého 
bloku, 

- vrátnica ubytovne slúži pre ob�anov mesta z ul. Dr. Goldbergera, na základe dohody 
s mestom bola daná výpove� 2 zamestnancom s tým, že vedúca ubytovne tam zostane 
a bude zabezpe�ova� kontrolu a preh�ad úhrad. Práca na ubytovni je nezávidenia hodná 
�innos�, sú tam psychické tlaky a konkrétne útoky. 

 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- kto dnes spravuje bytovku, kde idú financie z nájmu a energií?  
- nemyslím si, že bude jednoduché pre mesto nájs� takých zamestnancov, ktorým to bude 

vyhovova�, 
- problém v 128 b.j. je dlhodobý, ke� došlo k zlému odpo�tu tepla pri 2-3 bytoch, nemôže 

by� taký enormný rozdiel vo vyú�tovaní.  
 
JUDr. Gabriel Kali�ák, zástupca spolo�nosti Službyt, s. r.o. 
- vlastníci bytov dostávajú prepo�ítavané to množstvo vody �i tepla, ktoré je namerané na 

päte bytového domu,  
- rozpo�ítava sa to, ako si to schvália jednotlivé spolo�enstvá v rámci rozdelenia variabilnej 

základnej a spotrebnej zložky bytového domu, je to dôležitý faktor pri rozpo�ítavaní, 
- ak si spolo�enstvo zlé schváli návrh, má to za následok až pri vyú�tovaní, preto sú také 

enormné rozdiely v jednotlivých bytoch. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- na vrátnici boli zamestnaní 4 zamestnanci, za ktorých Službyt, s.r.o. fakturoval mestu 

všetky náklady spojené s ich zamestnávaním, aby sme ušetrili financie, na ubytovni 
chceme vytvori� chránenú diel�u, kde by sme cez projekt zamestnávali 3 �udí na Z�P. 

 
Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
- prednedávnom sa uskuto�nilo pracovné stretnutie poslancov MsZ a vedenia spolo�nosti 

Službyt, s.r.o.  
- na stretnutí sa poslanci oboznámili s aktuálnou situáciou v tepelnom hospodárstve v meste  

a boli aj vysvetlené veci spojené s vyú�tovaním, 
- je potrebné, aby Službyt, s.r.o. pri pomerne �astých zmenách nariadení v tejto 

problematike zvýšil informovanos� ob�anov a predsedov bytových spolo�enstiev. 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- kto zhodnocuje technický stav zariadení a naria�uje tieto opravy? 
- priniesla osoh regulácia tepla elektrickej energie na ubytovní? 
- Službyt, s.r.o. by mal urobi� nie�o viac ako len suchý odpo�et vodomerov v našej bytovej 

jednotke a nezaobera� sa stratou, ktorá tam vznikla. 
 
JUDr. Gabriel Kali�ák, zástupca spolo�nosti Službyt, s r.o. 
- Službyt, s.r.o. ako správcovská organizácia si zoberie údaje z mera�a tepla a tento sa 

zapracováva, strata môže vzniknú� bu� v poškodenom rozvode, alebo v �iernom odbere, 
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- nie je v právomoci našej spolo�nosti, aby sme zis�ovali chyby, vždy poskytneme 
sú�innos�, ale iniciátorom musí by� vlastník bytového domu, 

- plánovaný fond oprav robí organizácia, ktorá spravuje tepelné hospodárstvo, má to ur�itú 
chronológiu a za�ína od najstarších �astí, 

- prioritou spolo�nosti je zabezpe�i� plynulú bezpe�nú prevádzku dodávky tepla.  
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 67/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 67/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
Od 13.00 hod. – 13.45 hod. bola vyhlásená obed�ajšia prestávka.  
 
9. Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2011 a harmonogram ich  
    údržby na II. polrok 2011  
    ________________________________________________________________________  
 
Referoval: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník. 
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- oce�ujem prácu TS, najmä �o sa týka údržby ciest a chodníkov. 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- pod�a akého vzorca bola vypo�ítaná suma za výspravky vo výške 19,91 €/m2? 
 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- v mene voli�ov vyjadrujem spokojnos� s �istotou a úpravou zelene v meste. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- vyjadrujem po�akovanie, pod�a môjho názoru vyzerá to tak, že doteraz ste museli robi� 

a teraz chcete robi�. 
 
Michal Pich, riadite� TS 
- �akujem za slova uznania, 
- výška ceny za vysprávky pozostáva zo skuto�ných nákladov bez akéhoko�vek zisku. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 68/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 68/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
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Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
10. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
      ________________________________________________________  
 
Predložila: Janette Pichani�ová, riadite�ka ZUŠ. 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- z obsahu koncepcie je zrejmé, že máte jasno �o chcete zrealizova�, 
- tento strednodobý plán nebude jednoduché naplni�, 
- ako sa chcete vysporiada� so situáciou, ktorá bola zistená pri kontrole? 
- aké najbližšie kroky vykonáte, aby ste zreálnili rozpo�et na po�et zamestnancov? 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- na výberovom konaní bolo riadite�kou prezentované, že na ZUŠ je ve�ké napätie, že 

u�itelia tejto školy sa chystajú hromadne opusti� túto školu, 
- zaujíma ma, �i sa situácia na tejto škole uk�udnila, �i bude dostatok pedagógov, 
- chcem poprosi� riadite�ku školy, aby nedostatky zistené pri kontrole seriózne 

prehodnotila, aby sa situácia v budúcnosti neopakovala. 
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- verím, že sa riadite�ke školy podarí naplni� tento plán, 
- ke�že v budove školy je chladné prostredie, doporu�ujem preveri� zele� v okolí školy, 

ktorá možno zatie�uje prostredie. 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- máte predstavu skadia� chcete zobra� financie na zakúpenie nových hudobných nástrojov 

a po�íta�ovej techniky? 
 
Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
- je ve�mi �ažko ur�i� nejaké merate�né ukazovatele úspešnosti tejto školy, 
- história školy je ve�mi dobrá, 
- �lenovia školskej komisie prerokovali predložený návrh, ocenili h	bku koncepcie, 
- v koncepcie sa uvádza, že budete oslovova� nových žiakov po obciach, �i máte nejaké 

predbežné výsledky, lebo kone�ný výsledok bude až v septembri. 
 
Janette Pichani�ová, riadite�ka ZUŠ 
- k dnešnému d�u evidujeme vyšší po�et žiakov, dúfam, že tie �ísla nepôjdu dole, 
- ZUŠ nemá vytý�ené nejaké ve�ké možnosti oh�adom získania prostriedkov cez projekty, 

ale prostredníctvom ob�ianskeho združenia sa pokúsime zabezpe�i� prostriedky, 
- takýmto spôsobom môžme získa� financie aj na hudobné nástroje, 
- napätie školy na prvom výberovom konaní bolo ve�ké, 
- urobím všetko preto, aby každý pedagóg zotrval na našej škole, 
- �o sa týka kontroly, budem rokova� s hlavným kontrolórom, postupne nahliadnem do 

problematiky a vyjadrím sa k tomu ako sme sa s tým vysporiadali, 
- �o sa týka regionálnych pracovísk, máme zabezpe�ené so ZŠ Kruž�ova a ZŠ Krajná 

Po�ana, kde sú kvalifikovaní u�itelia, 
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- terajší stav ekonomických pracovníkov školy je rozklieštený, na dlhodobej PN je 
hospodárka, na štvrtinový úväzok pracuje mzdová pracovní�ka a ekonómka, 

- namiesto štvrtinových úväzkov chcem získa� 1 pracovní�ku na ekonomickú �as�, ale 
právne by mal by� 1 zamestnanec na ekonomickú �as�, 1 zamestnanec na mzdovú oblas� 
a taktiež musí by zabezpe�ená poklad�a,  po�et pedagógov sa nemení.  

 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 69/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 69/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
11. Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných  
      žiadostiach a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011 
      ________________________________________________________________________  
 
Referoval: Ing. �uboš �epan, zamestnanec MsÚ Svidník. 
Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Ing. Vladimír Žak, poslanec 
- z prednesenej správy vyplýva, že za I. polrok bola nulová úspešnos�, 
- kto je zodpovedný za prípravu projektov? 
- z akého dôvodu neboli schválené tieto projekty? 
- �o sa robí preto, aby bola vä�šia úspešnos� pri ich schva�ovaní? 
 
Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
- chýba jeden zásadný projekt, 
- niektoré obce majú vytvorený Mikroregión, 
- pre�o doposia� mesto Svidník nie je lídrom takéhoto Mikroregiónu? 
- navrhujem doplni� uznesenie, aby sa v meste Svidník vytvoril Mikroregión. 
 
Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
- mesto sa nemôže zapoji� do každého projektu, ale iba do tých �o sú ur�ené pre mestá, 
- pod�a mojich skúsenosti úspešnos� projektov závisí viac od lobingu ako od jeho kvality 

spracovania. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- v meste máme atraktivity, ale nevieme ich spropagova�, 
- je potrebné h�ada� formy ako sa zatraktívni�. 
 
Viktor Varchola, poslanec 
- ke� neprešiel projekt pre ZŠ, �i bol ešte raz podaný. 
 
Ing. �uboš �epan, zamestnanec MsÚ 
- mesto sa zapája do každej výzvy, ktorá vyjde pre samosprávy, 
- nedá sa vopred predpoklada�, �i projekt bude schválený, 
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- problémom je aj zabezpe�enie financií na spoluú�as�, 
- projekty spracovávam v spolupráci s Ing. Popíkom. 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- doporu�ujem, aby mesto nepripravovalo projekty pre všetky vyhlásené výzvy, ale iba na 

tie, v ktorých je vä�šia úspešnos� ich schválenia. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 70/2011. 
Hlasovanie:   za: 15  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 70/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola, Ing. Vladimír Žak. 
 
12. Návrh na zriadenie komisie mestského zastupite�stva pre otázky rómskej komunity 
      _______________________________________________________________________ 
 
Predložil: Ing. Ján Holod�ák, primátor. 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- navrhujem za �alších �lenov komisie poslancov Viktora Varcholu a Mgr. Adriána 

Labuna. 
 
Andrej Ty�, poslanec 
- navrhujem namiesto Evžena Siváka zvoli� za �lenku 
udmilu Soro�inovú. 

 
Cyril Dudáš, poslanec 
- jedno zastúpenie za Rómov je málo. 

 
Viktor Varchola, poslanec 
- súhlasím s �lenstvom v komisii. 

 
Mgr. Adrián Labu, poslanec 
- odmietam �lenstvo v komisii. 

 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- náš klub má zastúpenie v sociálnej komisii, ktorá sa zaoberala aj rómskou problematikou. 

 
Vladislav Sluk, poslanec 
- stanovisko nášho klubu je jasné, mohlo sa pokra�ova� v �alšej výstavbe bytov nižšieho 

štandardu, 
- nesúhlasím s �lenstvom v komisii. 

 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- je tu ur�itá zodpovednos�, 
- navrhujem, aby každý klub mal zastúpenie. 
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Andrej Ty�, poslanec 
- navrhujem poslancov Viktora Varcholu a Mgr. Vladimíra Kali�áka. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- najprv je potrebné definova� v �om spo�íva Rómsky problém, 
- problematika Rómov by sa mala rieši� komplexne, 
- navrhujem komisiu doplni� o externých odborníkov, ktorí nie sú za�ažení väzbou v meste, 
- ak mi moja pracovná za�aženos� dovolí, rád sa zú�astním rokovaní komisie. 
 
Mgr. Adrián Labun, poslanec 
- súhlasím s �lenstvom v komisii. 

 
Ing. Vladimír Žak, poslanec 
- z návrhu uznesenia nie je zrejmé, �i komisia je trvalá alebo iba do�asná, 
- ke� je iba do�asná, bolo by dobre definova� konkrétne úlohy �innosti, lebo niektoré 

úlohy sú dlhodobého charakteru. 
 
Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
- �innos� komisie sa v podstatnej �asti kryje s �innos�ami ostatných komisií, 
- je potrebné presne definova�, �o bude komisia rieši�. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- doporu�ujem v uznesení vypusti� bod �. 2 s tým, že na �alšom zasadnutí MsZ budú 

predložené konkrétne úlohy �innosti komisie. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- navrhujem zvoli� aj tajomníka tejto komisie. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- tajomník komisie bude ur�ený z mestského úradu. 
 
Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
- navrhujem zaviaza� prednostu MsÚ, aby predložil návrh na externých odborníkov. 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 71/2011. 
Hlasovanie:   za: 12  proti: 0  zdržalo sa: 3  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 71/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová,  Mgr. Adrián Labun,  
PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�,  Ing. Vladimír Žak. 
 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Miron Mikita, Mgr. Vladimír Kali�ák a Viktor Varchola. 
 
13. Interpelácia 
      ___________  
 
Mgr. Adrián Labun, poslanec 
- požiadal zapracova� do plánu vysprávok na rok 2011 opravu príjazdovej cesty na letisko, 
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- požiadal primátora, aby na �alšie zasadnutie MsZ predložil návrh na prehodnotenie 
odmien  zástupcu primátora a poslancov MsZ. 

 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- riadite�om TS bolo pris�úbené, že príjazdová cesta na letisko bude opravená, 
- iniciátorom na predloženie návrhu na prehodnotenie odmien musia by� poslanci MsZ. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- oboznámil prítomných s obsahom žiadosti bytového spolo�enstva C/24 na ul. 

Komenského vo veci umiestnenia tabule „Zákaz ven�enia psov“ v priestoroch betónových 
koníkov, 

- aké kroky mesto plánuje uskuto�ni� na vyriešenie problému okolo deliacich  pásov na ul. 
D. Millyho a Stropkovskej? 

 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- stanovisko oh�adne deliacich pásov bude poslancovi doru�ené písomnou formou. 
 
Imrich Matiaš, ná�elník MsP 
- je problematické zisti� majite�ov psov, ktorí ráno vypustia psov vonku a nechajú ich   

pobehova� až do ve�era. 
 
Imrich Bednár, vedúci odboru VDŽPaRR MsÚ 
- nemám problém sa stretnú� s p. �obirkom za ú�elom prešetrenia problému a verím,  že 

nájdeme vhodné riešenie. 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- je potrebné, aby mestská polícia problému psi�károv venovala vä�šia pozornos�. 
 
Ing. Vladimír Žak, poslanec 
- kto je majite�om chodníka z autobusovej stanice smerom k MAKOSU, lebo je rozbitý? 
 
Imrich Bednár, vedúci odboru VDŽPaRR MsÚ 
- chodník z autobusovej stanice je s ur�itos�ou mestský. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- žiadam riadite�a TS poja� opravu chodníka do plánu vysprávok.  
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- oplotenie okolo rozostavanej budovy SAD popri hlavnej ceste od II. ZŠ je možné posunú�    

k budove a dôjde k odkrytiu chodníka, 
- technické služby by sa mali viac venova� jestvujúcim živým plotom, lebo oproti 

kultúrnemu domu smerom na ul. Stropkovskú je neukon�ený živý plot, 
- je potrebné vyspadova� chodník pri b.j. H 64 pri vchode 33, 
- je potrebné preveri� po právnej stránke, �i boli dodržané všetky termíny pri odovzdaní  

ihriska pri I. ZŠ. 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- prednedávnom sa uskuto�nilo rokovanie s p. Tomášom Parani�om, vlastníkom �asti 

budovy   SAD,  na ktorom bolo prerokované aj možnos� posunutia oplotenia. 
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Imrich Bednár, vedúci odboru VDŽPaRR MsÚ 
- kolauda�né rozhodnutie na celú stavbu vrátane ihriska vydal stavebný úrad Nižný Orlík, 
- pri   preberacom konaní boli vykazované zjavné vady, ktoré zhotovite� v stanovenej 

lehote  odstránil, následne ZŠ ul. Komenského ihrisko prevzala do svojej správy 
a starostlivosti, 

- trávnik je dobre zakorenený a je potrebné ho pravidelne ošetrova�, 
- v tejto veci bolo zaslané aj písomné stanovisko poslancovi �arnému.  
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- nesúhlasím s tým, aby za daný stav ihriska bola zodpovedná škola.   
 
Andrej Ty�, poslanec 
- aká je situácia s nedostavanou �as�ou SAD? 
- �i sa nebudú pride�ova� pozemky na výstavbu garáže a v ktorej lokalite, 
- aká je situácia okolo rušenia oddelení v nemocnici? 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- lokalitou na pride�ovanie pozemkov na výstavbu garáže sa mesto zatia� nezapodievalo,  

ale v krátkej budúcnosti sa �ou bude zaobera�, 
- oh�adom rušenia laboratórií bolo uskuto�nené stretnutie na úrovni predsedu PSK, 

zasadala dozorná rada v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o., kone�né  
rozhodnutie zatia� nebolo vydané. Na zachovanie oddelenia Laboratórnej medicíny bola 
zahájená petícia, ktorú v utorok osobne odovzdám na Spolo�né zdravotníctvo, a.s. 
v Bratislave, 

- oh�adom zrušenia rehabilitácií sme obd�žali stanovisko od predsední�ky vlády SR a od 
VšZP. 

 
Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
- aké sú výh�ady okolo výstavby obchodného re�azca Kaufland? 
- okolo výstavby Lidl som dostal z �astí informáciu z médií, 
- po�akoval sa za dobré uspokojivé odpovede na vznesené interpelácie, okrem  odboru 

školstva. 
 
Imrich Bednár, vedúci odboru VDŽPaRR MsÚ 
- na výstavbu Lidl bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Bola podaná žiados�  

o stavebné povolenie, ku ktorému  Hasi�ský a záchranný zbor vyjadril nesúhlasné   
stanovisko, preto konanie bolo prerušené, 

- oh�adom výstavby Kaufland boli vyzvaní spolo�nos� Kaufland a SAD, a.s. Humenné   
o písomné stanovisko k výstavbe obchodného centra, 

- v prípade stanoviska SAD, a.s. Humenné je zrejmé, že so spolo�nos�ou QUEEN 
INVESTMENT, s r.o. Banská Bystrica nedošlo k dohode, 

- stanovisko spolo�nosti Kaufland je nejasné, aj ke� potvrdili zmluvný vz�ah s touto 
spolo�nos�ou. 

 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- pri výstavbe ihriska ZŠ ul. Komenského bol zvolený zlý technologický postup, na ihrisku  

sú nedostatky, za ktoré by nemala zodpoveda� škola, 
- ihrisko je pre školu nevyhnutné, nako�ko žiaci nemajú kde trénova�.   
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14. Rôzne 
      ______  
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- po�akoval sa za uspokojivú odpove� na interpeláciu, ktorá bola prezentovaná na MsZ 

d�a 8. júna, len aby došlo aj k samotnej realizácii, 
- navrhujem zvýši� poplatky za psov chovaných v bytových domoch, nako�ko je neustály 

problém so psi�kármi, 
- žiadam mestskú políciu, aby problematike psi�károv venovala vä�šiu pozornos�, 
- je potrebné nájs� spôsob ako vyrieši� situáciu s bezdomovcami, 
- vyjadrujem nespokojnos�, že v �ase turistickej sezóny sú zatvorené výstavné priestory 

Vojenského múzea a v okolí lietadla sa zdržiava ve�ké množstvo vody.  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- �o sa týka zatvorenia expozícii vo Vojenskom múzeu mesto bude o tom informova� p. 
�aplovi�a, generálneho riadite�a Vojenského historického ústavu v Bratislave. 

 
Imrich Matiaš, ná�elník MsP 
- mestská polícia pravidelne kontroluje situáciu okolo bezdomovcov, h�adáme spôsoby, ako 

tento problém vyrieši�.  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- navrhujem zmenu Štatútu mesta Svidník v �lánku 10 odseku 12 v tomto znení: 

„...Poslanecký klub zanikne, ak po�et jeho �lenov klesne pod tri...“ 
 
Mgr. Ján Ha�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 72/2011. 
Hlasovanie:   za: 14  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Poslanec Ing. Vladimír Žak po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej miestnosti. 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 72/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák,  
Mgr. Adrián Labun, Ing. Miron Mikita, PaedDr. Jozef Poperník, Vladislav Sluk,  Andrej Ty�, 
Viktor Varchola. 
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15. Záver 
    _____  
 
     V závere primátor Ing. Ján Holod�ák po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 16.15 
hod. ukon�il.  
 
     Sú�as�ou zápisnice sú závery z rokovania a zvukovo-obrazový záznam. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Holod�ák, v.r.               Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
                                                        primátor                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Ján Grega, v.r.                    Eva Homzová, v.r. 
             poslanec         poslanky�a 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


