
Zápisnica z 20. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 28. januára 2013 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

 z 3. decembra 2012 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  

 z 13. decembra 2012 

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

5. Informatívna správa o investi�nom zámere výstavby sply�ovacej elektrárne 

 v meste Svidník 

6. Informatívna správa o investícii do siete verejného osvetlenia v meste Svidník 

7. Návrh obnovy verejného osvetlenia 

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

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške mesa�ného 

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

 �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, 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 úhradu 

 nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 

 v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 

10. Návrh na výstavbu Pomníka na „P�aci“ vo Svidníku 

11. Návrh na obstaranie Zmeny �. 3 územného plánu mesta Svidník 

12. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za 2. polrok 2012 
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13. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 

14. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2012 

15. Rôzne 

16. Záver 

  
1. Otvorenie 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci �lenovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  -  �lenovia mestskej rady schválili program rokovania. 

   
 b) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 229/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  
 z 3. decembra 2012 

 
 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 230/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  
 z 13. decembra 2012 
  

 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 
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 - prijaté uznesenia sa priebežne �asovo realizujú. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 231/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 
  
 Referovala: Mgr. Helena Hrebe�áková, riadite�ka RÚVZ vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - boli zistené prípady nedodržiavania noriem u prevádzkovate�ov solárií? 

 - plánujete kontrolu na dodržiavanie pracovných podmienok v spolo�nosti I.C.A.? 

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

 - prevádzkovatelia solárií zatia� majú dokumentáciu v poriadku, 

 - plánujeme uskuto�ni� kontrolu na dodržiavanie pracovných podmienok v spolo�nosti 

   I.C.A. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - kontroluje sa kvalita oleja vo fritézach?  

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

 - pravidelne sa vykonávajú kontroly aj v reštaura�ných zariadeniach. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - pri akom po�te je možné zatvori� prevádzku školy z dôvodu chrípkovej epidémie? 

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

 - prevádzku školy je možné zatvori� pri 20 % chorobnosti alebo aj skôr na základe  

   posúdenia vedenia školy, pokia� má chorobnos� rapídny nárast. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 232/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Informatívna správa o investi�nom zámere výstavby sply�ovacej elektrárne 

 v meste Svidník 
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 Predkladali: JUDr. Roman Gorej, konate� SPEL Svidník, s.r.o., Košice 

                     Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - po�íta sa aj s výmenou potrubia medzi kotol�ami? 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - plánujeme s realizáciou nového potrubia z toho dôvodu vzniknú aj zvýšené náklady 

   na tento projekt. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - nebude zasahova� spojovacia elektráre� do dopravného ihriska? 

 - je potrebné dodrža� zmluvu so spolo�nos�ou SLUŽBYT, s.r.o., 

 - podporujem tento návrh. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - je doriešená prístupová cesta na zásobovanie kotolne s biomasou? 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - podmienky mesta na realizáciu tohto projektu sú stanovené ve�mi prísne, preto  

   realizácia tejto investície je na hranici našich možností, 

 - zásobovanie je plánované smerom od lesného závodu alebo po Ul. festivalovej 

   okolo futbalového ihriska. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - neuvažovalo sa s inou lokalitou, napr. pri obchvate? 

  
 Reagoval: JUDr. Roman Gorej, konate� SPEL Svidník, s.r.o., Košice 

 - lokalitu sme vyberali s tým, aby bolo �o najmenej vlastníkov. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - obdobný projekt sme už v minulosti schva�ovali, išlo o projekt na drevoštiepku, 

 - tento návrh je ove�a výhodnejší, 

 - zaujímavá je výsledná cena pre ob�anov, 
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 - odporú�am zruši� uznesenie, ktorým sa schválil projekt na drevoštiepku a následne 

   schváli� tento návrh.  

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - je potrebné rokova� so spolo�nos�ou SLUŽBYT, s.r.o., pretože je dôležitá vzájomná 

   dohoda, 

 - budete ma� dostato�né množstvo biomasy, nako�ko je problém v tomto regióne 

   s drevoštiepkou? 

  
 Reagoval: Ing. Miroslav Wöllner, spolo�ník MENERT, s.r.o. Ša�a 

 - partnerom na rokovanie pre nás je mesto, pretože vlastníkom kotolní je mesto, ale 

   aj napriek tomu už sme rokovali so spolo�nos�ou SLUŽBYT, s.r.o., 

 - problém s biomasou by nemal by�, pretože plánujeme zásobova� aj so slamou. 

  
 JUDr. Roman Gorej, konate� SPEL Svidník, s.r.o., Košice 

 - aby sme mohli pokra�ova� v �alších krokoch budeme potrebova� zo strany mesta 

   záväzné stanovisko. 

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - je potrebné dohodnú� sa aj na výške nájmu. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 233/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Informatívna správa o investícii do siete verejného osvetlenia v meste Svidník 
  
 Predkladal: Jozef Oravec, zástupca spolo�nosti FIN.M.O.S., a.s. Bratislava 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - technické zabezpe�enie je nám jasné, 

 - je potrebné dotiahnu� všetky náležitosti po právnej stránke. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - aké výhody a nevýhody vyplývajú pre mesto? 

 - ako je právne ošetrené v prípade, ak by v budúcnosti akciová spolo�nos� zanikla. 
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 Reagoval: Jozef Oravec, zástupca spolo�nosti FIN.M.O.S., a.s. Bratislava 

 - výhodou pre mesto bude, že sa svietidlá zrekonštruujú a nemusí ich mesto  

   obhospodarova�, 

 - všetky náležitosti oh�adne vstupu do akciovej spolo�nosti budú právne ošetrené. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 234/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Návrh obnovy verejného osvetlenia 
 Predkladal: Vladimír Hyclák, �len predstavenstva EcoLed Solutions a.s. Bratislava 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné definova� o aké výkony svietidiel sa jedná. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - aká bude výška platieb? 

 - potrebujeme vyšpecifikova� právnu stránku zmluvného vz�ahu. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - po�íta sa aj s osvetlením prechodov pre chodcov? 

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

 - zmluva bude spracovaná a postúpená na prerokovanie v prípade, ak zo strany mesta  

   bude o tento návrh záujem, 

 - s osvetlením prechodov pre chodcov sa v tomto projekte nepo�íta. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - bolo by vhodné, aby sa v projekte po�ítalo s osvetlením prechodov pre chodcov aspo� 

   na hlavných uliciach. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 235/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
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 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 236/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške  

 mesa�ného príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného  
 príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, 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 úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni,  
 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady  

 príspevkov 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - odporú�am v �lánku 7 (CV�) v bode 3 a 5 zníži� sumu na 2,00 EUR. 

 - z môjho poh�adu, tak ako som už prezentoval, jedno CV� z ekonomického h�adiska je 

   nevýhodné, 

 - ako vedúci krúžku nebol som doposia� riadite�om CV� oslovený oh�adom jeho  

   �innosti, 

 - poukazujem na to, že zrušenie strediska záujmovej �innosti bolo v rade školy  

   prerokované až po zrušení v mestskom zastupite�stve. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pod�a m�a už by mali prebieha� rokovania oh�adom �innosti krúžkov medzi  

   riadite�om CV� a vedúcimi krúžkov, 

 - odporú�al by som pouvažova� s  navýšením príspevku na �innos� školského klubu na  

   5,00 EUR. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - riešime problém, ktorý vznikol z dôvodu zmeny pravidiel financovania Ministerstvom 

   školstva SR, 

 - je potrebné nájs� vhodný model, ktorý bude v meste fungova�, 

 - odporú�am podrobnejšie zdôvodni� návrhy od riadite�ov škôl.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - CV� má záujem o krúžky, ale vä�šinou o tie v ktorých je ve�a detí, 

 - je potrebné sa zamera� na �erpanie finan�ných prostriedkov v materských školách  

   a školských jedál�ach, 

 - bol tento návrh prerokovaný aj v rade škôl? 

 - dosledova� efektivitu využite�nosti materských škôl po�as prázdnin,  

 - pouvažova� nad možnos�ou zliav pre detí, ktorých rodi�ia sú v hmotnej núdzi, resp. 

   preveri�, �i táto možnos� nebola v pôvodnom VZN. 

  
 Hlasovaním �lenovia mestskej rady neschválili návrh predložený poslancom  

 Vladislavom Slukom. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 237/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Návrh na výstavbu Pomníka na „P�aci“ vo Svidníku 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - navrhovaná lokalita je nedôstojné miesto, 

 - pouvažova� umiestni� pamätnú tabu�u na inom vhodnejšom mieste. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - v navrhovanej lokalite sa urobí dôstojné oddychové miesto, 

 - výstavba tohto pomníka nie je finan�ne náro�ná, 

 - podporujem tento návrh. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - je potrebné sa vráti� k dávnejšej histórii, 

 - odporú�am realizova� túto výstavbu združenou investíciou. 

  
 Jozef Le�o, ob�an mesta 

 - doporu�ujem vytvori� nadáciu A. Pavlovi�a, kde by sa združovali finan�né prostriedky, 

   ktoré by mohli by� použité aj na takýto ú�el. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - tento pamätník si nikto nepamätá, 

 - daná lokalita je nevhodná, 

 - nepodporujem tento návrh. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 238/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Návrh na obstaranie Zmeny �. 3 územného plánu mesta Svidník 
  
 Predkladá: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné doplni� tento návrh o grafický ná�rt. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - podporujem tento návrh. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 239/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za 2. polrok 2012 
  
 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - sú požiadavky na rozšírenie kamerového systému? 
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 - aké sú skúsenosti s nájomníkmi na Ul. nábrežnej? 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - poukazujem na parkovanie áut na zrekonštruovanej Ul. 8. mája. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Imrich Matiaš, ná�elník MsP. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 240/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 241/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2012 

  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 242/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. Rôzne 
  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 - predložil návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového  

   domu „B6“, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 243/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predložil návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle VZN mesta Svidník 

   �. 5/2012, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - v rámci šetrenia odporú�al by som rieši� iba futbal, volejbal a charitatívne organizácie. 

 Vladislav Sluk, poslanec 

 - týmto spôsobom by sa ve�a neušetrilo, 

 - aj malá �iastka poteší ve�a žiadate�ov. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - šetril by som na iných veciach a nie na takých malých �iastkach. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 244/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta 

 - predložil návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 245/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 246/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Miloš Stron�ek, predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku 

 - informoval o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa uskuto�ní  

   v d�och 20.- 25. mája 2013. 

  
 �lenovia mestskej rady podporili myšlienku zorganizova� Rusínsky festival vo  

 Svidníku. 
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 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 247/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 16.15 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák, v.r. 

         primátor 
 


