
Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  27. septembra 2011  

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. Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce 

5. Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

6. Návrh zmien Zásad odme�ovania poslancov mestského zastupite�stva,  

 zástupcu primátora mesta, �lenov a tajomníkov komisií mestského zastupite�stva  

 a zboru pre ob�ianske záležitosti mesta Svidník schválených uznesením  

 Mestského zastupite�stva �. 44/2011 z 8. júna 2011 

7. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  

 v MŠ �. Štúra 23 vo Svidníku 

8. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  

 v MŠ  8. mája 31 vo Svidníku 

9. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  

  v MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku 
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10. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  

 na ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku 

11. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  

 na ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 

12. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 

 na ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku 

13. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZUŠ vo Svidníku 

14. Priebežná informácia o �innosti Mestskej polície vo Svidníku za 1. polrok 2011 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 6/2011  

 o verejnom poriadku 

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

17. Návrh na dlhodobý prenájom areálu minigolfu 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 7/2011 

 o usmer�ovaní ekonomickej �innosti mesta Svidník 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 8/2011,  

 ktorým sa menia a dop��ajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti  

 so zavedením meny euro 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 9/2011  

 o verejných kultúrnych podujatiach 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 10/2011,  

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník �. 1/2011 

 o výške mesa�ného príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške  

 mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov spojených s hmotným 

 zabezpe�ením na �innos� školského klubu, o výške mesa�ného príspevku  

 na �iasto�nú úhradu  nákladov na �innos� školského strediska záujmovej �innosti,  

 o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na �iasto�nú 

 úhradu nákladov a podmienky  úhrady v školskej jedálni 

22. Správa o plnení rozpo�tu Mesta Svidník za 1. polrok 2011 

23. Delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Svidník do rád škôl  

 a školských zariadení 
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24. Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu Mesta Svidník na rok 2011 

25. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Jozefovi Le�ovi 

26. Komisia pre otázky rómskej komunity 

27. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Svidník  

 za 1. polrok 2011 

28. Interpelácie poslancov 

29. Rôzne 

30. Záver 

 
1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 -  privítal poslancov MsZ, RNDr. Milana Dob�áka, konate�a spolo�nosti Ekoservis  

    Svidník s.r.o., Ing. Petra Sokola, predsedu ÚR ZRUSR, zástupcov Rusínskej obrody,  

    riadite�ky a riadite�ov MŠ, ZŠ a ZUŠ, Michala Picha, riadite�a TS,  

    JUDr. Gabriela Kali�áka, zástupcu spolo�nosti Službyt, s. r.o., redaktorov novín  

    a Slovenského rozhlasu, 

 -  zablahoželal poslancovi Mgr. Kali�ákovi k jeho 45. narodeninám, 

 -  informoval, že poslanec Andrej Ty� svoju neú�as� na rokovaní ospravedlnil  

    a poslanec PaedDr. Štefan �arný, svoju neú�as� zo za�iatku rokovania ospravedlnil. 

   
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

   
  Mgr. Adrián Labun, poslanec 

  -  navrhol doplni� program rokovania po bode �. 5 „Návrh zmien  Zásad  

     odme�ovania poslancov mestského zastupite�stva, zástupcu primátora mesta, 

     �lenov a tajomníkov komisií mestského zastupite�stva a zboru  pre ob�ianske 

     záležitosti mesta Svidník schválených uznesením Mestského zastupite�stva  

     �. 44/2011 z 8. júna 2011. 

   
  Hlasovanie �. 1 – návrh poslanca Mgr. Adriána Labuna o doplnenie programu 

  rokovania: 

  Prítomní 15, za 11, proti 1, zdržalo sa 3, nehlasovalo 0. 
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  Hlasovanie �. 2 – schválenie programu rokovania ako celok: 

  Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

  Program rokovania bol schválený. 

   

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Marcelu Ivan�ovú,  

     MUDr. Františka Kru�a a PaedDr. Jozefa Poperníka. 

   
  Hlasovanie �. 3 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní 15, za 12, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovalo 0. 

  Návrhová komisia bola schválená. 

   

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za overovate�ov zápisnice ur�il MUDr. Viliama Revického a Viktora Varcholu. 

   

 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, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 73/2011 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. 
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 c) Uznesenia – splnené úlohy 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 74/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 19. septembra 2011 prerokovala jednotlivé body programu 

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

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

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 75/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

4. Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce 
 

 Referoval: RNDr. Milan Dob�ák, konate� Ekoservis Svidník, s.r.o. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 -  �akujem za tieto informácie, 

 -  kone�ne som sa dozvedel v �om je problém a kedy asi bude funk�ná skládka, 

 -  držím palce, aby rozhodnutie bolo kladné, aby sme �ím skôr mohli vyváža� odpad 

    do Šemetkoviec. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  z dôvodu prerušenia výstavby skládky došlo k ur�itým škodám, 

 -  akým spôsobom sa kompenzovali, resp. nahradili tieto straty mestu, ktoré má tam  

    svoju spoluú�as�? 

 -  �i plánujete v minulosti s dôkladnejším triedením odpadu? 

 -  v minulosti dali obce v okrese prednos� iným skládkam, 

 -  aké kroky v tomto smere podniknete, aby ste mali viac klientov? 

  
 RNDr. Milan Dob�ák, konate� Ekoservis Svidník, s.r.o. 

 -  tým, že 2-krát bola prerušená výstavba došlo ku škodám asi okolo 100 tis. €, ktoré 
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    budú spresnené až po kolaudácií stavby, 

 -  mesto neutrpelo žiadnu finan�nú škodu, pretože výstavbu skládky investovala naša 

    spolo�nos�, 

 -  máme spracované podklady pre územné konanie na vybudovanie menšej haly, ktorá 

    by slúžila na separáciu, 

 -  bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve, ktorej sa striktne držíme, na cene sa ni�  

    nemení a taktiež mesto bude ma� menšie dopravné náklady. 

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

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 76/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

5. Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
 

 Referovali: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR 

                    Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  v prednesenej správe chýbal ekonomický výsledok festivalu, 

 -  nesúhlasím s tvrdením, že s moderátormi sobot�ajšieho programu bola vyslovená 

    nespokojnos�, pretože práve na moderátorov sú ve�mi dobre referencie, 

 -  komisia školstva MsZ sa na svojich rokovaniach zaoberala informáciou o stave  

    príprav festivalu, z postrehov �lenov komisie ako aj referujúcich  bolo prezentované,  

    že spolupráca ZRUS s ostatnými subjektmi na nejavila vždy úplne ideálnou,  

 -  aká je vízia spolupráce v �alšom ro�níku festivalu? 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR 

 -  najpodstatnejšie pripomienky jednotlivých komisií boli nanášané na organiza�nom  

    výbore, 

 -  nerozumiem aké pripomienky boli myslené, 

 -  prezídium a ústredná rada ZRUS má nepoverila, aby som prezentoval ekonomickú  

    otázku, 

 -  z Úradu Vlády SR boli tohto roku krátené financie o 50 %, 

 -  ekonomická uzávierka bude známa v 9. až 10. mesiaci, 

 -  nevidím problém vám predostrie� financovanie festivalu.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
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 -  myslela som, že ke� bol festival v júni a správu sme mali pripravenú už na júlové  

    zasadnutie, takže terajšie vystúpenie už bude obsahova� aj ekonomické výsledky  

    festivalu. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 -  zo strany mesta sú vy�íslené náklady na 57. slávnosti..., 

 -  ak budeme ma� ekonomické výsledky zo strany ZRUS, tak tieto následne zverejníme. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 -  každý lístok je svojím spôsobom cenina, preto sa musí vedie� ko�ko lístkov bolo  

    vydaných a ko�ko predaných, 

 -  nesúhlasím s tým, aby súbory vystupovali s tým istým programom v sobotu i nede�u, 

 -  prekvapila má kritika na ukrajinský súbor, lebo všetko záleží od programátora alebo  

    režiséra, ktorí by si mali dopredu vyžiada� nahrávku od daného súboru a potom sa  

    rozhodnú� �i sa tento súbor pozve na festival, 

 -  pod�a m�a program sa robí laickým spôsobom. 

  
 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR 

 -  s výberom súborov z Ukrajiny je ve�ký problém, lebo tak ako my aj oni zápasia  

    s nedostatkom financií, 

 -  spolupráca s mestom Svidník je na ve�mi dobrej úrovni, 

 -  akceptujem vznesené pripomienky, 

 -  na vstupnom bolo vyzbieraných okolo 10 tis. €. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  kvitujem, že sa zlepšila kvalita programu, 

 -  chýba mi vy�íslenie nákladov a výnosov, 

 -  konzulát Ukrajiny by mal konzultova� s našimi organizátormi pri výbere súborov  

    z Ukrajiny, lebo to �o má úspech na Ukrajine medzi mladými, nemusí ma� adekvátnu  

    odozvu medzi mladými u nás. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  stotož�ujem sa s viacerými pripomienkami svojich predre�níkov, 

 -  teší má informácia, že už dnes zhá�ate mediálneho partnera na budúci ro�ník, 

 -  pod�a m�a poskytnuté verejné prostriedky by sa mali aj verejne zverejni�. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  pod�a môjho názoru, pokia� mesto nie je hlavným organizátorom, ale iba  
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    spoluorganizátorom slávnosti, analýzu o finan�ných záležitostiach môže, ale aj nemusí  

    hlavný organizátor poskytnú�. 

  
 Mgr. Ján Kali�ák, zástupca Rusínskej obrody 

 -  navrhol poslancom MsZ – zmeni� sú�asný názov festivalu    

  „Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska“ na nový názov  

 „Festival kultúry Rusínov a Ukrajincov“ 

 -  zmeni� sú�asného hlavného organizátora festivalu „Zväz Rusínov-Ukrajincov  

    Slovenska so sídlom v Prešove“ na nového organizátora „Mesto Svidník“ 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  tohtoro�né Slávnosti hodnotím ako vydarené, 

 -  �akujem všetkým, ktorí sa podie�ali na ich príprave ako aj ú�inkujúcim, 

 -  ke� chceme so ZRUSR dlhodobo spolupracova� musí by� aj vzájomná dôvera,  

    preto by nemal by� problém ani s ekonomickým vyhodnotením, 

 -  pod�a môjho názoru mesto by v najbližšom ro�níku nemalo by�  

    hlavným organizátorom, 

 -  ku zmene názvu by sa mali vyjadri� nielen Rusínska obroda, ale aj mesto a ZRUSR. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  ak by bolo mesto hlavným organizátorom festivalu, tak MsZ ho môže zaviaza�  

    zmenou názvu, 

 -  ale, ak bude hlavným organizátorom niekto iný, tak MsZ ho nemôže zaviaza�  

    zmenou názvu. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  MsZ môže odporu�i� svojim zástupcom, ktorí budú v organiza�nom výbore,  

    aby presadzovali zmenu názvu festivalu. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh na zmenu názvu festivalu: 

 Prítomní 16, za 12, proti 0, zdržalo sa 4, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh na zmenu organizátora festivalu: 

 Prítomní 16, za 3, proti 1, zdržalo sa 12, nehlasovalo 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 
 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
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 Návrh bol schválený, uznesenie �. 77/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Návrh zmien Zásad odme�ovania poslancov mestského zastupite�stva,  
 zástupcu primátora mesta, �lenov a tajomníkov komisií mestského zastupite�stva  
 a zboru pre ob�ianske záležitosti mesta Svidník schválených uznesením  
 Mestského zastupite�stva �. 44/2011 z 8. júna 2011 
  
 Predkladal: Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 -  verejná mienka nás dohnala k tomu, že odmeny boli dos� navýšené, preto ich  

    navrhujem upravi� takto: 

 -  v �lánku 2, odsek 1 sa vypúš�a „6,00 %“ a vkladá sa „5,50%“, 

 -  v �lánku 2, odsek 2, sa vypúš�a „5,50 %“ a vkladá sa „5,00 %“, 

 -  v �lánku 2, odsek 3 sa vypúš�a „5,00 %“ a vkladá sa „4,50 %“, 

 -  v �lánku 3, odsek 1 sa vypúš�a „vo výške 45 % aktuálneho mesa�ného platu  

    primátora mesta schváleného mestským zastupite�stvom, zaokrúhlená na celé euro  

    nahor“. Za slovom odmena sa vkladá „pod�a �lánku 2 odsek 1, navýšenú o odmenu  

    vo výške 500 €. Slovo „ktorá“ sa vypúš�a a vkladá sa „Táto suma“ 

 -  ruší sa odsek 2 v �lánku 3, 

 -  navrhujem, aby sa o týchto zmenách hlasovalo samostatne. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  odme�ovanie poslancov a zástupcu primátora je v plnej kompetencií MsZ, 

 -  zástupca primátora za I. polrok 2011 nemal vyplatenú žiadnu odmenu, 

 -  odme�ovanie zástupcu primátora  bolo až po schválení nových zásad odme�ovania. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  v mene klubu nezávislých poslancov žiadam pred hlasovaním o 5 min. prestávku. 

  
 Mgr. Vladimír Žak, poslanec 

 -  z �oho vychádzal navrhovate�, že táto suma je správna? 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 -  v návrhu nie sú nejaké ve�ké zmeny, jedná sa hlavne o zmenu v odme�ovaní  

    zástupcu primátora. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  chýba písomný oporný materiál, pod�a ktorého by sme sa mohli zariadi�, 

 -  viackrát bolo spomenuté, že nás verejná mienka núti k tomuto rozhodnutiu, 
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 -  ke� chceme by� dôsledný, tak nás núti verejná mienka zmeni� aj  

    uznesenie �. 53/2011, kde bol priamym predajom schválený odpredaj pozemku  

    pre poslanca Mgr. Labuna. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  mám pochybnosti o úprimnosti pohnútok poslanca Mgr. Labuna. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  nesúhlasím s vyjadrením poslankyne Mgr. Ivan�ovej oh�adne zmeny uznesenia  

    k odpredaju pozemku pre poslanca Mgr. Labuna, 

 -  súhlasím s tým, že poslanci mali ma� nejaký písomný materiál, o ktorý by sa mohli  

    oprie�. 

  
 Prestávka od 12.00 hod. - 12.05 hod. 
  
 Hlasovanie �. 11 – návrh poslanca Mgr. Adriána Labuna, aby sa o jednotlivých 

 zmenách hlasovalo samostatne. 

 Prítomní 16, za 7, proti 1, zdržalo sa 8, nehlasovalo 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní 16, za 9, proti 1, zdržalo sa 6, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 78/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
 v MŠ �. Štúra 23 vo Svidníku 

 
 Referovala: Nataša Šepitková, riadite�ka MŠ �. Štúra 23 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

 Prítomní 16, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 4. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 79/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

8. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
 v MŠ  8. mája 31 vo Svidníku 

 
 Referovala: Anna Džupinová, riadite�ka MŠ 8. mája 31 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  som rád, že sa promptne odstránili problémy s vodovodnou prípojkou. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 8:  
 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 80/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

9. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
  v MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku 

 
 Referovala: Anna Kure�ková, riadite�ka MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 81/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
 na ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku 

 
 Referovala: Mgr. Kvetoslava Prokopová, zástupky�a riadite�ky ZŠ Komenského  

                     307/22 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k bodu �. 10:  

 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 82/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
 na ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 

 
 Referoval: PaedDr. Ján Šimko, zástupca riadite�a ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  vzh�adom k vysokým záväzkom o�akával by som nejaké východiska. 

  
 PaedDr. Ján Šimko, zástupca riadite�a ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 

 -  dlh bol s�asti vytvorený aj po prechode kompetencií oh�adne bazénu, 

 -  školou boli prijaté racionaliza�né opatrenia, 1 triedu sme rozplynuli   
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    do viacerých ro�níkov a prepustili sme 1 pracovní�ku, tým pádom sa zlepšili výh�ady. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 -  z dôvodu ve�kej spotreby tepla navrhujem v prvom rade vyregulova� dodávku tepla. 

  
 PaedDr. Ján Šimko, zástupca riadite�a ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 

 -  aby sme znížili spotrebu tepla bol uškrtený termoregula�ný ventil, 

 -  s dodávate�om tepla budeme h�ada� spôsoby na zníženie spotreby. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  je potrebné uvažova� s vybudovaním vlastnej kotolne, �ím by náklady na vykurovanie  

    boli podstatne menšie. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  treba si uvedomi�, že škola má to bremeno bazén, takže pri tých �íslach treba to aj tak  

    chápa�, 

 -  blízka budúcnos� nás bude tla�i� vybudova� vlastné kotolne. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 11:  

 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 83/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

12. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012  
0     
 Referoval: Mgr. Július Pa�ko, riadite� ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 12:  

 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 84/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZUŠ vo Svidníku 
 

 Referovala: Janette Pichani�ová, riadite�ka ZUŠ vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  je chvályhodné, že za�iatok školského roka je s nárastom po�tu žiakov, lebo  

    od po�tu žiakov sa odrážajú aj financie, 

 -  po prednesení analytických správ na jednotlivých školách, o�akávam  
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    od prednostu MsÚ a povereného vedúceho odboru školstva MsÚ  

    spracovanie komplexného materiálu ako �alej so školstvom v meste. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 13:  

 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 85/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

 Obed�ajšia prestávka od 13.45 hod. – 14.45 hod. 
  

14. Priebežná informácia o �innosti Mestskej polície vo Svidníku za 1. polrok 2011 
 

 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  komisia na ochranu verejného poriadku MsZ predloženú informáciu vzala na 

    vedomie s ur�itými pripomienkami, 

 -  je potrebné sa za�a� zaobera� navýšením po�tu príslušníkov MsP. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 -  je potrebné zvýši� pozornos� na IBV v satelitných domoch na dodržiavanie verejného 

    poriadku najmä vo ve�erných hodinách, 

 -  v spolupráci so štátnou políciou rokova� o koncepcii rozloženia síl. 

  
 Imrich Matiaš, ná�elník MsP vo Svidníku 

 -  pravidelne vykonávame kontroly na dodržiavanie verejného poriadku, 

 -  v prípade zistenia páchania priestupku zjedname nápravu. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 -  správa spracovaná na dobrej úrovni, 

 -  na Pamätníku SA vo ve�erných hodinách sa združuje mládež zo psami, 

 -  pri Soche arm. gen. L. Svobodu sa zdržujú bezdomovci, 

 -  zjedna� nápravu v tomto smere. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 14:  

 Prítomní 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 86/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 6/2011  
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 o verejnom poriadku 
 

 Predkladá: Imrich Matiaš, ná�elník MsP vo Svidníku 

 
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
 -  navrhujem tieto zmeny: 

 -  v �lánku 2 bod 21 písm. c)  „štekot psov“ zmeni� na „hlasové prejavy zvierat“, 
 -  v �lánku 3 bod 4  „na streche stavby alebo odkvapovom ž�abe“ zmeni� na  

   „ktorejko�vek �asti stavby“, 
 -  v �lánku 9 bod 1 „30 dní“ zmeni� na všeobecnú lehotu „7 dní“, 

 -  v �lánku 13 bod 2 zmeni� lehotu na „7 dní“ a vypusti� vetu „Odpis oznámenia je  
   nutné zasla� i mestskej polícii“, 
 -  spresni� definíciu „mesto“ na „mestský úrad“. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 
-  lehotu z „30 dní“ je možné skráti� na „7 dní“, 

 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 
-  „štekot psov“ je presná definícia zo zákona, 

 -  ostatné vznesené návrhy sú prípustné. 
  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 -  v predloženom návrhu chýba zne�istenie verejného priestranstva s horiacimi  

   svie�kami. 
  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 
-  v �lánku 8 bod 1 písm. h  sa zakazuje parkovanie nákladných automobilov v obytných  

    zónach a v bode 3 sa zakazuje vo vymedzenom �ase, 

 -  navrhujem tento bod vynecha� alebo zruši�, prípadne da� len výnimo�né parkovanie  
    v nevyhnutných prípadoch, 
 -  v �lánku 4 bod 4 žiadam vysvetlenie ako je myslené �istenie chodníkov do 6.00 hod.  

    ráno. 
  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 -  nedá sa presne definova� vymedzenie �asu pre �istenie chodníkov, jedná sa  
    o priebežné �istenie. 
  
 Imrich Matiaš, ná�elník Mestskej polície vo Svidníku 

 -  nie je žiaduce, aby nákladné auta parkovali v obytných zónach, 

 -  na parkovanie nákladných automobilov máme vyhradené parkovisko. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  je potrebné zosúladi� v �lánku 8 bod 1 písm. h s bodom 3. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  pripomínam, že sa novelizuje VZN z roku 1991,  

 -  som ve�mi rád, že sú pripomienky, avšak nepolemizujme. 
  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 -  navrhujem doplni� v �lánku 17 o bod 2 „Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta  
   bolo schválené Mestským zastupite�stvom vo Svidníku 27. septembra 2011 a nadobúda 

   ú�innos� d�a 15. októbra 2011“. 
  
 Hlasovanie �. 21 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Marcely Ivan�ovej – �l. 3 bod 4  
 „na streche stavby alebo odkvapovom ž�abe“ zmeni� na „ktorejko�vek �asti stavby“ 

 Prítomní 16, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 2. 
 Návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 22 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Marcely Ivan�ovej – �l. 9 bod 1 
 „30 dní“ zmeni� na všeobecnú lehotu „7 dní“ 

 Prítomní 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1. 

 Návrh bol schválený.  

  
 Poslanec MUDr. Viliam Revický ospravedlnil svoju neú�as� z �alšej �asti rokovania. 

  
 Hlasovanie �. 23 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Marcely Ivan�ovej – v �lánku 
 13 bod 2 zmeni� lehotu na „7 dní“ a vypusti� vetu „Odpis oznámenia je nutné zasla� 

 i mestskej polícii“ 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 24 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Marcely Ivan�ovej – spresni� 
 definíciu „mesto“ na „mestský úrad“ 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 25 – pozme�ujúci návrh poslanca Ing. Vladimíra Žaka – v �lánku 8 

 vypusti� bod 3. 
 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený.  
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 Hlasovanie �. 26 – dopl�ujúci návrh prednostu MsÚ Mgr. Vladimíra Šandalu – �lánok 

 17 doplni� o bod 2 „Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským 
 zastupite�stvom vo Svidníku 27. septembra 2011 a nadobúda ú�innos� d�a 15. októbra 

 2011“ 

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 15:  
 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 87/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 -  v prvom bode schva�ujeme spôsob ako priamym predajom, s tým že následne bude 

    vyhlásená verejná ponuka? 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  nie je to verejná obchodná sú�až, je to zámer na priamy predaj, 

 -  v zmysle zákona bude táto ponuka zverejnená a následne vyhodnotená. 

  
 Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k bodu �. 16:   
 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 88/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 29 – návrh uznesenia k bodu �. 16:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 89/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Návrh na dlhodobý prenájom areálu minigolfu 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  na prenájom minigolfu bolo vypísané výberové konanie, 

 -  úspešný uchádza� Michal Hajduk z osobných dôvodov zrušil podpísanú zmluvu, 

 -  následne bolo vypísané �alšie výberové konanie, 
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-  po prehodnotení ponuky uchádza�a Andreja Bieloruského, mesto sa rozhodlo túto 

    neakceptova�, pretože z jeho strany nebol záujem o rozvoj golfového ihriska, 

 -  následne bola na mestský úrad doru�ená žiados� od p. Korbu. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 -  ke� som pred�asom chcel odstúpi� od zmluvy oh�adom prenájmu tenisových kurtov 

    a medzitým prišla �alšia žiados�, dostal som informáciu, že je to špekulácia, 

 -  ke� si pozriem tento návrh, taktiež môžem poveda�, že je to špekulácia, 

 -  pre�o nebol pozvaný na zasadnutie mestskej rady aj p. Korba, ktorý si podal žiados� 

    o prenájom ešte pred zasadnutím mestskej rady? 

 -  pre�o nebol tento návrh zaslaný na prerokovanie aj komisií školstva? 

 -  navrhovaná doba na 30 rokov je ve�mi dlhá, doporu�ujem 5 rokov a potom pred�ži�, 

 -  �i sa rokovalo aj o obrovskom pozemku, ktorý by mohol by� zneužitý? 

 -  �i bude v zmluve po�as festivalu ošetrené aj používanie hygienického zariadenia? 

 -  žiadam prehodnoti� aj žiados� p. Korbu. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  z mojej strany nebolo nikdy vyslovené oh�adom tenisových kurtov, že je to  

    špekulácia, 

 -  dnes rokujeme o prípade hodného osobitného zrete�a, 

 -  svoje rozhodnutie vyjadríš hlasovaním. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  30 rokov je ve�mi dlhá doba, 
 -  navrhujem na 10 rokov s jednoro�nou výpovednou lehotou, alebo dohodou. 
  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 -  je dobre, že sa našiel uchádza�, ktorý chce tento priestor zve�adi�, 
 -  ak sú obavy z d�žky nájmu, môžme navrhnú� do zmluvy nejaké poistky, 
 -  v prvom rade by mal by� zachovaný ú�el tohto zariadenia, 
 -  navrhujem do zmluvy zapracova� tieto podmienky pre nájomcu: 
 1. Zachova� primárny ú�el zariadenia – minigolf a oddychovo-relaxa�nú zónu, 

 2. Do 5 rokov nájomného vz�ahu investova� finan�né prostriedky pod�a �asového 

     harmonogramu predloženého potencionálneho nájomcu vo výške 32 tis. €, 

 3. Pri otvorení obchodnej prevádzky v priestore areálu minigolfa uzavrie� nájom 

     za obchodnú prevádzku vo výške primeranej pre danú lokalitu v meste. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 
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-  právne oddelenie by malo definova� poistky do zmluvy. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 -  návrh poslanca Mgr. Kali�áka sú dostato�né poistky, ktoré je možné zapracova� do 
    zmluvy. 
  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 -  je potrebné právne ošetri�, 
 -  predložený návrh podporím. 
  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  právne veci musia by� ošetrené, 
 -  je potrebné uchádza�ovi da� šancu, 
 -  predložený návrh podporím. 

  
 Hlasovanie �. 30 – dopl�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka - do zmluvy 
 zapracova� tieto podmienky pre nájomcu: 

 1. Zachova� primárny ú�el zariadenia – minigolf a oddychovo-relaxa�nú zónu, 

 2. 5 rokov nájomného vz�ahu investova� finan�né prostriedky pod�a �asového 

     harmonogramu predloženého potencionálneho nájomcu vo výške 32 tis. €, 

 3. Pri otvorení obchodnej prevádzky v priestore areálu minigolfa uzavrie� nájom 

     za obchodnú prevádzku vo výške primeranej pre danú lokalitu v meste 

 Prítomní 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1. 
 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 31 – návrh uznesenia k bodu �. 17 (schva�uje dlhodobý prenájom areálu 
 minigolfu KN �. 4124/5 v celkovej výmere 5 605 m2 s budovou na ul. Festivalovej, k.ú. 

 Svidník na obdobie 30 rokov za výšku nájmu 1 € ro�ne, ako postup hodný osobitného 

 zrete�a z dôvodu, že Mesto Svidník nemá finan�né prostriedky na jeho potrebnú 

 rekonštrukciu. Daniel Brud�ák, ul. �sl. armády 363/5, 089 01 Svidník, zrealizuje 

 rekonštrukciu areálu minigolfu s budovou takto: prvý rok výška investície 2 000 €, 

 druhý až štvrtý rok výška investície 29 000 €, �alšie roky po 1 000 € ro�ne. Celkove po 

 dobu 30 rokov vo výške 57 000 € za ú�elom športovo-rekrea�ného využitia) 

 Prítomní 15, za 10, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovalo 0. 
 Návrh nebol schválený trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

  
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 7/2011 

 o usmer�ovaní ekonomickej �innosti mesta Svidník 
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 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 32 – návrh uznesenia k bodu �. 18:   

 Prítomní 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 90/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 8/2011,  

 ktorým sa menia a dop��ajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti  

 so zavedením meny euro 

  
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 33 – návrh uznesenia k bodu �. 19:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 91/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 9/2011  

 o verejných kultúrnych podujatiach 
  
 Predkladal: Ing. Ján Mihálik, vedúci Oddelenia kultúry OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  komisia školstva po prerokovaní materiálov predkladaných na MsZ odporú�a schváli� 

    okrem predloženého návrhu VZN, ktorý doporu�uje prepracova� a predloži� na �alšie 

    rokovanie MsZ. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 -  v predloženom návrhu je viacero nedostatkov ako napr. 

 -  v �lánku 3 ods. 2 na�o limitova� �asom ak ide o odôvodnený prípad? 

 -  v �lánku 3 ods. 7 je ve�mi �asovo obmedzený, 

 -  v �lánku 3 ods. 9 �o sa rozumie pojmom obojstranne výhodnejšie oznamovanie  

    podujatí? 

 -  v �lánku 3 ods. 11 je správna formulácia „da� za podujatia“? 

 -  navrhujem tento návrh stiahnu� z rokovania a prepracova�. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 -  v zákone je presne stanovená definícia verejné kultúrne podujatia, 
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-  �o sa týka vzdialenosti 150 m tu sa môže stanovi� presné vymedzenie verejných 

    priestranstiev. 

  
 Hlasovanie �. 34 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka – stiahnutie 

 predloženého materiálu z rokovania: 

 Prítomní 15, za 8, proti 1, zdržalo sa 5, nehlasovalo 1. 
 Návrh bol schválený. 

  
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník �. 10/2011,  

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník �. 1/2011 
 o výške mesa�ného príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške  
 mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov spojených s hmotným 
 zabezpe�ením na �innos� školského klubu, o výške mesa�ného príspevku  
 na �iasto�nú úhradu  nákladov na �innos� školského strediska záujmovej �innosti,  
 o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na �iasto�nú 
 úhradu nákladov a podmienky  úhrady v školskej jedálni 

 
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 -  navrhujem pre�íslova� VZN na �. 9/2011. 

  
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 35 – návrh uznesenia k bodu �. 21:   

 Prítomní 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 2. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 92/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
22. Správa o plnení rozpo�tu Mesta Svidník za 1. polrok 2011 
 
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  pre�o sa vyplácajú dotácie futbalovému a volejbalovému klubu takýmto neobvyklým 

    spôsobom? 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  dotácie sú uhrádzané pod�a finan�ných možností mesta, 

 -  tento spôsob je pre mesto najvýhodnejší. 

  
 MUDr. František Kru�, poslanec 

 -  komisia finan�ná po prerokovaní doporu�uje tento návrh ako aj 2. zmenu rozpo�tu 
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    schváli�, 

 -  doporu�ujeme využi� finan�nú rezervu, ktorá bola zriadená v súvislosti s výstavbou 

    obchvatu mesta na vytvorenie izola�nej hlukovej zóny. 

  
 Hlasovanie �. 36 – návrh uznesenia k bodu �. 22:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 93/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
23. Delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Svidník do rád škôl  
 a školských zariadení 
 
 Predkladal: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 37 – návrh uznesenia k bodu �. 23:  

 Prítomní 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 94/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
24. Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu Mesta Svidník na rok 2011 
 
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 -  mesto sp��a podmienky v zmysle zákona o rozpo�tových pravidlách na vzatie úveru. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 -  v programe 7 pozemné komunikácie neboli využité finan�né prostriedky na výstavbu 

    parkoviska, 

 -  bolo potrebné investova� až takú �iastku do výstavbu chodníka na ul. Mierovej? 

 -  nebolo by lepšie riešenie opravi� chodník pri ZŠ na ul. Karpatskej? 

 -  je potrebné prehodnoti� možnos� výstavby parkoviska pri Dome smútku a ur�i�  

    priority výstavby parkovísk v meste. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  na základe vznesenej požiadavky od poslanca Ty�a bola zrealizovaná výstavba  

    chodníka na ul. Mierovej, 

 -  pod�a finan�nej možnosti mesta budeme realizova� výstavbu parkovísk v meste. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  podporujem nákup basketbalových košov na ihrisko za AB, 
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-  zaráža má položka na rekonštrukciu strechy letného kúpaliska, ktoré má v prenájme  

    Ing. Krá�, sú aj akútnejšie veci, 

 -  treba zváži� investíciu vo výške 21,3 tis. € do projektu výsadby ošetrenia drevín  

    v meste. 

  
 Imrich Bednár, vedúci OVDŽPaRR MsÚ vo Svidníku 

 -  v areáli letného kúpaliska sa nachádza objekt šatní, ktoré majú slúži� aj pre zimný  

    štadión, 

 -  na tejto položke sú zoh�adnené veci, ktoré už boli zrealizované. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 -  vyvolávacia cena pri verejnom obstarávaní na projekt výsadby ošetrenia drevín bola  

    vo výške 40 tis. €,  

 -  cena na základe výberového konania je vo výške 21,3 tis. €, 

 -  táto �iastka bude s�asti uhradené z fondu drevín  a z bartrových prostriedkov. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 -  k zmene rozpo�tu dochádza aj preto, že sa nedokážu naplni� kapitálové príjmy na 

    položke bartrových jednotiek, 

 -  aké položky z plánovaných príjmov formou bartrových jednotiek sa podarí  

    zrealizova�? 

 -  ako �alej s bartrovými jednotkami? 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 -  bartrové jednotky sa snažíme využi� zmysluplne, 

 -  formou bartrových jednotiek by sa mali zrealizova� tieto akcie: Štruktúrovaná kabeláž 

    Mestského úradu Svidník, Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník, 

    Rekonštrukcia miestnej komunikácie – 8. mája, Svidník, Rekonštrukcia hlavných 

    rozvodov ELI – ubytov�a mesta Svidník a Stavebné úpravy vestibulu AB MsÚ  

    Svidník - prvý kontakt. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  zníženie položky bartrových jednotiek je aj z dôvodu, že rekonštrukcia ul. 8. mája sa  

    bude realizova� až v roku 2012. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  rekonštrukcia ul. 8. mája bude zrealizovaná v roku 2012 po dokon�ení výstavby 

    obchodného re�azca LIDL. 
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 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 -  aká je situácia oh�adom vyrovnania podlžnosti vo�i mestu zo strany Ing. Krá�a? 

 -  ako si plnia ostatné subjekty povinnosti vo�i mestu? 

 -  je možné dosta� informáciu o najvä�ších neplati�och v meste? 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  zatia� Ing. Krá� si nevyrovnal podlžnosti vo�i mestu, 

 -  z jeho strany je prís�ub, že do konca roka si tieto podlžnosti vyrovná, 

 -  pravidelne sa vymáhajú nedoplatky na daniach a poplatkoch cestou exeku�ných  

    príkazov, 

 -  najvä�šiu �as� neplati�ov v meste tvoria podnikate�ské subjekty, ktoré sú v konkurze. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  �i si mesto uplat�uje svoje poh�adávky u neplati�och, ktoré sú v konkurznej podstate? 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  mesto si svoje nároky uplat�uje aj u tých subjektoch, ktoré sú v konkurznej podstate. 

 -  niektoré poh�adávky sú už nedobytné. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 -  �o sú náklady na implementáciu projektu rekonštrukcie �adovej plochy. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ vo Svidníku 

 -  náklady na implementáciu sú sú�aže, ktoré by sa mali uskuto�ni� v rámci projektu 

    rekonštrukcie �adovej plochy. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  je potrebné uverejni� v regionálnej tla�i a na infokanále mesta zoznam neplati�ov  

    v meste. 

  
 Hlasovanie �. 38 – návrh uznesenia k bodu �. 24:  

 Prítomní 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 95/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 39 – návrh uznesenia k bodu �. 24:  

 Prítomní 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 96/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
25. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Jozefovi Le�ovi 
 
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 40 – návrh uznesenia k bodu �. 25:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 97/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
26. Komisia pre otázky rómskej komunity 

 
 Referoval a predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  informácia oh�adom výberu lokality mohla by� spracovaná vo forme krátkej správy, 

 -  je potrebné vysvetli� ob�anom, v ktorej �asti sa nachádza napríklad lokalita uho�né  

    sklady, 

 -  �ažko sa dá ur�ova� prispôsobivých a neprispôsobivých ob�anov. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 -  na zasadnutí komisie bolo navrhnuté v súvislosti s integrovaním rómskych ob�anov 

    vytvorenie MŠ pre detí sociálne slabších rodín, 

 -  na komisií som deklaroval zavies� meranie vody, elektriny a tvrdo pristupova� 

    k neplati�om. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  podporujem myšlienku zriadenia MŠ pre detí sociálne slabších rodín. 

  
 Hlasovanie �. 41 – návrh uznesenia k bodu �. 26:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 98/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
27. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Svidník  

 za 1. polrok 2011 
 

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 42 – návrh uznesenia k bodu �. 27:  

 Prítomní 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 99/2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
28. Interpelácie poslancov 
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 Vladislav Sluk, poslanec 

 -  písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - odpove� na vznesené interpelácie bude poslancovi Slukovi zaslaná písomne. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 
 -  pripravi� celoro�ný plán kultúrnych podujatí v meste Svidník na rok 2012 s ur�ením 

    subjektov, ktoré majú participova� na programe,  
  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  aký finan�ný efekt prinieslo prijatie VZN o vylepovaní plagátov na výlepných  
    plochách vo vlastníctve mesta? 
 -  aký je vývoj množstva TKO za posledných 5 rokov? 

 -  �i sa separácia odpadu prejavila na množstve TKO? 
 -  aká je situácia okolo vybudovania chodníka na ul. Sov. hrdinov oproti Ubytovni  

    mesta? 
 -  odpove� žiadam zasla� písomne. 
  
 Viktor Varchola, poslanec 

 -  vytvori� parkovisko pri rozostavanom dome kultúry zrušením jestvujúceho plotu, 
 -  je potrebné osadi� smerovú tabu�u s ozna�ením letiska. 

  
 Imrich Bednár, vedúci OVDŽPaRR MsÚ vo Svidníku 
 -  lavi�ky na pešej zóne sú tak situované v projekte, ktorý je financovaný z prostriedkov  
    EÚ. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 -  do budúcoro�ného rozpo�tu zakomponujeme aj výstavbu parkoviska pri rozostavanom 

    dome kultúry, 
 -  mesto zrealizuje osadenie smerovej tabule s ozna�ením letiska. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 
 -  aká je situácia okolo výrubu dubov na ul. Polyvkovej? 
  
 Michal Pich, riadite� TS 

 -  h�adáme spôsob ako zrealizova� výrub dubov na ul. Polyvkovej, ktorý by sme  
    zrealizovali po vegetácií v mesiaci október 2011. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
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 -  zjedna� nápravu oh�adom popraskaných obrubníkov, popraskanej dlažby a nekvalitnej 

    zeminy na rekonštruovanej pešej zóne,  
 -  patri�nú pozornos� venova� areálu mestského cintorína na Nižnom Svidníku. 
  
 Imrich Bednár, vedúci OVDŽPaRR MsÚ vo Svidníku 

 -  pešia zóna nie je ešte skolaudovaná, na vzniknuté nedostatky bol dodávate� stavby 
    upozornený, 

 -  zo strany mesta bola daná reklamácia na spôsob sadbových úprav. 
  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 -  aké kroky boli zrealizované oh�adom vytvorenia Mikroregiónu. 
  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 -  Mikroregión je vec dohody viacerých partnerov, 

 -  h�adá sa partner, ktorý by bol vhodný pre mesto Svidník, 
 -  v týchto d�och primátor podpísal deklaráciu na vstup do euroregiónu. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 
 -   je potrebné urovna� terén po ukon�ení zemných prác pri bytovom dome B26 na ul.  
    Sov. hrdinov, 

 -  aká je situácia s úpravou živého plotu pred domom kultúry,  
 -  zmapova� predaj majetku za ostatných 12 rokov, prosím o písomnú odpove�, 

 -  kto zaplatí poh�adávky, ktoré vznikajú na Ubytovni mesta a kto ich uhradí ak budú 
    nedobytné? 
  
 Michal Pich, riadite� TS 

 -  v najbližšom období upravíme terén po zemných prácach na ul. Sov. hrdinov  
    a v mesiaci október zrealizujeme úpravu živého plota. 

  
 JUDr. Gabriel Kali�ák, Službyt, s.r.o. 

 -  poh�adávky na Ubytovni mesta sa uhrádzajú z nájmu, 

 -  toho �asu neevidujeme žiadne nedobytné poh�adávky. 
  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 -  v akom štádiu riešenia je s�ažnos� na hlu�nos� v okolí baru Amsterdam (Belejovce)?  

 -  prídem osobne. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 -  na vznesenú interpeláciu bude zaslaná písomná odpove�. 
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29. Rôzne 
  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 -  oce�ujem novú formu hlasovania a vyjadrovania sa cez hlasovacie zariadenie. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 -  žiadam prednostu, aby vedúcim odborov MsÚ boli doru�ené materiály pred  

    zasadnutím na MsZ. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 -  všetky materiály, ktoré boli predmetom rokovania MsZ boli zverejnené na webovej 

    stránke mesta. 

  
30. Záver 

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

 o 18.15 hod. ukon�il.  
  
 Sú�as�ou 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                                                                                prednosta MsÚ 

  
  
  
 Overovatelia zápisnice:  MUDr. Viliam Revický, v.r.         Viktor Varchola, v.r. 
                                                          poslanec                                       poslanec 
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Interpelácia �.                    1 zo d�a: 27.09.2011 
 

Predložená: A) ústne     * na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 

 B) písomne* na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 
 

Interpelujúci (poslanec):    SLUK Vladislav                                                                                          
 

Interpelovaný: Ved. odboru : ODBOR FINAN�NÝ a SPRÁVY MAJETKU  
 
V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva interpelovaní môžu by�: primátor, �len 
mestskej rady, riadite� rozpo�tovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom, zástupca kontrolných a štatutárnych 
orgánov obchodných spolo�ností a iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom, hlavný kontrolór mesta, 
ná�elník mestskej polície, prednosta mestského úradu, vedúci organiza�ných útvarov mestského úradu. 
 

TEXT INTERPELÁCIE:                                                                                              ** 

Pripravi� a da� do programu do najbližšieho zasadnutia MsZ 
  NÁVRH  zmeny:    
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �íslo 3/2010 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Všeobecné ustanovenia 
§ 2 
Druhy miestnych daní 
1. Mesto ukladá s ú�innos�ou od 1.1.2011 tieto miestne dane: (nahradi� :od 01.01.2012) 
a/ da� za psa 
PRVÁ �AS� 
Da� za psa 
§ 5 
Sadzba dane 
Sadzba dane je: 
1. Za psa chovaného v nájomných obytných domoch a bytoch v súkromnom vlastníctve na 
území celého mesta sa ur�uje sadzba dane vo výške (36,51 €) ( nahradi�:45,00€) 
2. Za psa chovaného v rodinných domoch na území celého mesta sa ur�uje sadzba dane vo 
Výške 23,23 €  (nahradi� 23,00€) 
3. Za psa chovaného v podnikate�skom objekte: právnická osoba a fyzická osoba podnikate� vo 
výške 59,74 € (Nahradi� :45,00€) 
 
                                                                                                                                              **                                                     

 

V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva  interpelácia je kvalifikovaná 
otázka, ktorá sa vz�ahuje na uplat�ovanie a vykonávanie zákonov, nariadení mesta, plnenie úloh mesta a 
uznesení mestského zastupite�stva. 
 
Vo Svidníku d�a: 
 
 

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

Podpis interpelujúceho  Podpis toho, kto interpeláciu prijal 
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Interpelácia �.                    2 zo d�a: 27.09.2011 

 

Predložená: A) ústne     * na sekretariáte primátora mesta   * 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    * 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 

 B) písomne* na sekretariáte primátora mesta   * 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    * 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 
 

Interpelujúci (poslanec): SLUK Vladislav 
 

Interpelovaný:   Vedúci Odboru výstavby, dopravy, živ. prostredia a  region. 
rozvoja                                                                                                                                                                           

 
V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva interpelovaní môžu by�: primátor, �len 
mestskej rady, riadite� rozpo�tovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom, zástupca kontrolných a štatutárnych 
orgánov obchodných spolo�ností a iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom, hlavný kontrolór mesta, 
ná�elník mestskej polície, prednosta mestského úradu, vedúci organiza�ných útvarov mestského úradu. 
 

Text interpelácie:    Na pešej zóne je málo zelene a každý kúsok zelene, alebo 
stromu je tu vzácny. Preto: 
 Dosadi� v �avom pozd�žnom zelenom ostrov�eku pred 
lavi�kou cez potô�ik 1 strom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
 

V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva  interpelácia je kvalifikovaná 
otázka, ktorá sa vz�ahuje na uplat�ovanie a vykonávanie zákonov, nariadení mesta, plnenie úloh mesta a 
uznesení mestského zastupite�stva. 
 
Vo Svidníku d�a: 27.09.2011 
 
 

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

Podpis interpelujúceho  Podpis toho, kto interpeláciu prijal 

 
 



 30 

 
* nehodiace sa škrtnú� 
** doplni� 

Interpelácia �.                    3 zo d�a: 27.09.2011 
 

Predložená: A) ústne     * na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 

 B) písomne* na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 
 

Interpelujúci (poslanec): SLUK Vladislav 
 

Interpelovaný: Vedúci odboru výstavby, dopravy, živ. prostredia a  region. rozvoja                                                                                        
 
V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva interpelovaní môžu by�: primátor, �len 
mestskej rady, riadite� rozpo�tovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom, zástupca kontrolných a štatutárnych 
orgánov obchodných spolo�ností a iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom, hlavný kontrolór mesta, 
ná�elník mestskej polície, prednosta mestského úradu, vedúci organiza�ných útvarov mestského úradu. 
 

Text interpelácie: 
Aj po otvorení nového cestného obchvatu smerom na Duklu ,�asto naši ob�ania sú svedkom 
prejazdu �ažkých kamiónov a nákladných automobilov celým centrom mesta naloženými 
drevom a cisterny s nebezpe�ným nákladom. Okrem toho, že ni�ia cez mesto cestu, robia 
hluk a smog, prehus�ujú a spoma�ujú dopravu mestom. 
Preto navrhujem: 
 1.Pred  kruhovým objazdom v meste smerom z Bardejova  upravi� Náves� pred 
križovatkou �.D34, kde Krosno a Dukla nie je smerom cez centrum mesta, ale  na smer 
Stropkov na cestný obchvat do Po�ska 
2.Pred výjazdom z kruhového objazdu smerom do centra da� zakázovú zna�ku B-21 
s vyzna�ením váhy vozidla v tonách a povolený vstup �ažkých nákladných automobilov 
len zásobovaniu. Podobne to vyrieši� aj z opa�nej strany zo smeru Dukla-Svidník. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
 

V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva  interpelácia je kvalifikovaná 
otázka, ktorá sa vz�ahuje na uplat�ovanie a vykonávanie zákonov, nariadení mesta, plnenie úloh mesta a 
uznesení mestského zastupite�stva. 
 
Vo Svidníku d�a: 27.09.2011 
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…............................................  …................................................................... 

Podpis interpelujúceho  Podpis toho, kto interpeláciu prijal 

 
 
 

Interpelácia �.                   4 zo d�a: 27.09.2011 
 

Predložená: A) ústne     * na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 

 B) písomne* na sekretariáte primátora mesta   *- 

  na sekretariáte prednostu MsÚ    *- 

  na zasadnutí MsZ konaného d�a:*     27.09.2011                 
 

Interpelujúci (poslanec): SLUK Vladislav 
 

Interpelovaný: Vedúci odboru výstavby, dopravy, živ. prostredia a  region. rozvoja                                                                                        
 
V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva interpelovaní môžu by�: primátor, �len 
mestskej rady, riadite� rozpo�tovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom, zástupca kontrolných a štatutárnych 
orgánov obchodných spolo�ností a iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom, hlavný kontrolór mesta, 
ná�elník mestskej polície, prednosta mestského úradu, vedúci organiza�ných útvarov mestského úradu. 
 

Text interpelácie: 
Nako�ko sa rozšíril chov psov v bytových jednotkách, je potrebné nie len žiada� od majite�ov psov platenie 
poplatkov a dodržiavanie základných zásad správania sa na verejných priestranstvách , ale aj vytvori� v meste 
podmienky, aby tie zásady mohli majitelia psov plni�.  
Preto navrhujem:  
1.Doplni� v meste koše a aj pravidelne ich vyprázd�ova� 
2.Nájs� lokalitu, v ktorej  urobi� menší park(cvi�isko) pre psíkov, kde by si mohli vo�ne pobeha�, 
pohra� sa a pocvi�i�. 
3. Navrhujem lúku pri Ladomírke za garážami pri Službyte.  Je najprístupnejšia a najbližšia z každého 
sídliska. Zisti�, �i je to z h�adiska vlastníkov pozemku reálne.  
4.Vä�šiu osvetu v regionálnej tla�i o povinnostiach majite�ov psov , o možných sankciach pri 
nedodržiavaní  týchto zásad a povinnosti 
5.Nedisciplínovaných majite�ov psov dôslednejšie sankciova� 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

V zmysle �lánku 11 odsek 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva  interpelácia je kvalifikovaná 
otázka, ktorá sa vz�ahuje na uplat�ovanie a vykonávanie zákonov, nariadení mesta, plnenie úloh mesta a 
uznesení mestského zastupite�stva. 
 
Vo Svidníku d�a: 27.09.2011 
 

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

Podpis interpelujúceho  Podpis toho, kto interpeláciu prijal 
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