
 

 

Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného  6. augusta 2012   

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. Vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

5. Priebežná informácia o �innosti Denného centra, Jednoty dôchodcov 

 a Klubu kres�anských dôchodcov 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 12/2012,  

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 5/2011  

 o poskytovaní  sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 

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

8. Interpelácie poslancov 

9. Rôzne 

10. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 
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 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal:    

   poslancov MsZ, 

   Mgr. Jozefa Baslára, prednostu ObÚ, ktorému zárove� zablahoželal k zvoleniu do  

   funkcie prednostu obvodného úradu, 

   Ing. Petra Sokola, predsedu ÚR ZRUSR Prešov, 

   Ing. Gabrielu Suchani�ovú, zamestnanky�u Denného centra, 

   Mgr. Annu Hužvejovú, predsední�ku Jednoty dôchodcov, 

   Máriu Sipajdovú, predsední�ku Klubu kres�anských dôchodcov, 

   JUDr. Gabriela Kali�áka, zástupcu SLUŽBYT, s.r.o., 

   Michala Picha, riadite�a TS mesta Svidník, 

   ob�anov mesta, 

   zástupcov médií, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 13 poslancov,   

 - svoju neú�as� ospravedlnila poslanky�a: Eva Homzová, 

 - neskorší príchod na rokovanie ospravedlnili poslanci: Mgr. Marcela Ivan�ová  

   a PaedDr. Jozef Poperník, 

 - svoju neú�as� neospravedlnil poslanec: Viktor Varchola. 

  
 Mgr. Jozef Baslár, prednosta Obvodného úradu Svidník 

 - pozdravil a po�akoval za pozvanie, 

 - informoval o pripravovanej reforme štátnej správy. 

   
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie programu rokovania pod�a pozvánky. 

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

  Program rokovania bol schválený. 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - odovzdal poslancom a ob�anom mesta srde�ný pozdrav od Zoe Klusákovej-  

    Svobodovej, ktorá vo svojom liste vysoko ocenila a privítala rozhodnutie  
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    o pomenovaní parku v centre mesta po jej otcovi Ludvíkovi Svobodovi. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov:  

    Mgr. Vladimír Kali�ák, MUDr. František Kru� a MUDr. Viliam Revický. 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - privítal na zasadnutí poslanky�u Mgr. Marcelu Ivan�ovú. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní 14, za 11, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 0. 
  Návrhová komisia bola schválená. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il Mgr. Adriána Labuna a Ing. Mirona Mikitu. 

   
 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 Hlasovanie �. 3 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 202/2012 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. 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - privítal na zasadnutí poslanca Viktora Varcholu. 

   
  K predkladaného materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 203/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 18. júla 2012 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

  
 K predkladanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 204/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska  

  
 Predkladali: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

                      Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

                      Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vyjadrujem po�akovanie všetkým kompetentným, ktorí majú zásluhy najmä na 

   organiza�nom a technickom zabezpe�ení festivalu, 

 - teší ma, že festival sa dostáva na vyššiu úrove�, �o oce�ujú najmä jeho návštevníci, 

 - tento ro�ník z môjho poh�adu bol úspešný. 
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 Mgr. Ján Ha�ko, primátor 

 - osobne sa stotož�ujem s niektorými nedostatkami, ktoré boli spomínané v správe pani  

   vedúcej Mgr. Dercovej, 

 - ve�ká kritika zo strany ob�anov bola na výber vstupného na moste, bol nedostatok 

   lístkov a neboli z�avy pre detí a dôchodcov. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na všetkých festivaloch, ktoré som navštívil, bol jeden vstup do areálu,  

 - festival musíme bra� ako jeden celok, 

 - nebránim sa rokovaniam, na ktoré môže by� prizvaný aj poslanec Mgr. Ha�ko  

   o možností zliav pre detí a dôchodcov. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pán Sokol spomínal, že je potrebné vznies� pripomienky na organiza�ný výbor. 

   Stotož�ujem sa s tým, ale tieto pripomienky musia by� aj vypo�uté a zrealizované, 

 - návštevníci festivalu boli pohoršení s neadekvátnym správaním sa služby SBS na  

   výbere vstupného, 

 - osobne som sa nezú�astnil na festivale z protestu, že výber vstupného bol na moste. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - výber vstupného na moste ur�ite mal vplyv aj na pokles stánkov v areáli.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - prí�inou poklesu stánkov bolo, že v tomto �ase sa konali v rámci regiónu viaceré 

   trhy a jarmoky, ale nemal som taký pocit, aby nejaká služba chýbala. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - z vystúpenia pána Sokola som mal pocit, že prišlo málo �udí,  

 - aké aktivity urobilo združenie preto, aby návštevníkov bolo viacej, pretože je 

   mnoho možností ako priláka� �udí. 

 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - všetky vznesené pripomienky budú predložené organiza�nému výboru, ktorý sa bude 

   s ich obsahom zaobera�. Vecné pripomienky akceptujeme, ale všetko závisí od 

   finan�ných možností, 

 - mesto nemá morálny a právny nárok by� hlavným organizátorom a pokra�ovate�om 
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   �alšieho ro�níka týchto Slávností, 

 - budeme sa snaži� zachova� zvyky a folklór a zvyšova� úrove� festivalu. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 205/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Priebežná informácia o �innosti Denného centra, Jednoty dôchodcov 

 a Klubu kres�anských dôchodcov 
  
 Predkladali:  Mária Hosti�áková, predsední�ka Denného centra 

                      Mgr. Anna Hužvejová, predsední�ka Jednoty dôchodcov 

                      Mária Sipajdová, predsední�ka Klubu kres�anských dôchodcov 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predkladanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - privítal na zasadnutí poslanca PaedDr. Jozefa Poperníka. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k priebežnej informácii o �innosti Denného centra. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 206/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k priebežnej informácii o �innosti Jednoty  

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 207/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k priebežnej informácii o �innosti Klubu  

 kres�anských dôchodcov. 
 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 208/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 12/2012, 

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 5/2011 
 o poskytovaní  sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 
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 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - ko�kých klientov sa dotkne skuto�nos�, že nebudú ma� na zaplatenie plnej úhrady 

   za opatrovate�skú službu? 

  
 Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 - po preverení táto skuto�nos� sa dotkne jedného klienta. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 209/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prenájmu pozemku pre Finan�né riadite�stvo SR Bratislava neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k prenájmu pozemku pre Finan�né riadite�stvo SR 

 Bratislava. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 210/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku pre Annu Pa�kovú, SNP 597/55 Svidník neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre Annu Pa�kovú, SNP  

 597/55, Svidník. 
 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 211/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku pre Detský domov Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre Detský domov Svidník. 
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 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 212/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámeru na prenájom reštaura�ného zariadenia v AB pre VEVAS s.r.o. Svidník 

 sa vyjadrili: 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vysvetlil priebeh obchodnej verejnej sú�aže na prenájom reštaura�ného 

   zariadenia v AB. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - plánuje sa v budúcnosti celodenná prevádzka reštaura�ného zariadenia v AB? 

  
 Eva Vašutová, VEVAS s.r.o. Svidník 

 - z dôvodu nerentabilnosti prevádzka reštaurácie je otvorená, okrem objednávok, iba do  

   14.00 hod., ale v prípade záujmu zo strany zákazníkov môže by� otvorená aj dlhšie. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom reštaura�ného zariadenia  

 v AB pre VEVAS s.r.o., �at. Nebiljaka 785/22, Svidník. 
 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 213/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Eva Vašutová, VEVAS s.r.o. Svidník 

 - po�akovala poslancom za schválenie zámeru.  

  
 K prenájmu pozemku pre Daniela Brud�áka – HASSAN Svidník neboli vznesené 

 žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k prenájmu pozemku pre Daniela Brud�áka –  

 HASSAN Ul. �sl. armády 363/5 Svidník. 
 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 214/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K schváleniu zámeru na prenájom st�pov verejného osvetlenia pre Vladimíra Ko�ana  

 ELKVANT, Kruž�ová 11 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k zámeru na prenájom st�pov verejného osvetlenia  

 pre Vladimíra Ko�ana ELKVANT, Kruž�ová 11. 
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 Prítomní 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 215/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladimír Ko�an, ELKVANT, Kruž�ová 11 

 - po�akoval poslancom za schválenie zámeru.  

  
 K odpredaju pozemku pre Ing. Jaroslava Duchoslava, FLÓRACENTRUM, Mestisko 

 sa vyjadril: 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - nesúhlasím s navrhovaným odpredajom pozemku, na ktorom je postavený prístrešok,  

 - odporú�am rieši� to takou formou ako doposia�, t.j. nájmom. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre Ing. Jaroslava  

 Duchoslava, FLÓRACENTRUM, Mestisko 146. 

 Prítomní 16, za 9, proti 0, zdržali sa 6, nehlasovali 1. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 216/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku pre VSD a.s. Košice neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre VSD a.s. Košice. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 217/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena pre VSD a.s. Košice neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena pre VSD a.s. Košice. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 218/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

8. Interpelácie poslancov 
  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - s�ahujem interpeláciu z minulého zasadnutia vo veci zriadenia jednosmernej premávky 

   na Ul. Karpatskej z dôvodu pripomienok zo strany ob�anov, 

 - vyjadrujem po�akovanie za za�atie realizácie výstavby parkoviska pri V2. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
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 - �akujem za písomné odpovede na interpelácie vznesené na predchádzajúcom  

   zasadnutí, avšak s ich obsahom nie som spokojný,  

 - z bezpe�nostného h�adiska je nevyhnutné zabezpe�i� zábranu na ihrisku na Nižnom 

   Svidníku,  

 - stavite� pán Paše� by mal da� chodník do pôvodného stavu, pretože je zúžený, 

 - �o sa týka reklamácie pešej zóny neviem �i za ten mesiac sa da�o urobilo, ale dúfam,  

   že Inžinierske stavby to dajú do poriadku,  

 - prosím vedúcich odborov MsÚ, aby v prípade akýchko�vek nejasností kontaktovali sa 

   s interpelujúcimi poslancami a nie s ob�anmi mesta, ktorí upozornia poslancov na daný  

   problém, 
 - upozor�ujem na množiace sa s�ažností zo strany obyvate�ov mesta na Rómov, 

   konkrétne Rómov z azylového domu, ktorí chodia po meste a organizáciách a žobrú. 

   Prosím vedúcu odboru MsÚ pani Jackovú rokova� s vedením azylového domu 

   oh�adom zjednania nápravy v tomto smere, 

 - myslím si, že myšlienka zverejnenia plati�ov dane za psa sa osved�í, potom  

   vedúci odboru nás poinformuje, �i sa situácia v platení dane za psa zlepšila, 

 - prosím o zrealizovanie požiadavky ob�anov oh�adom umiestnenia spoma�ova�ov na  

   križovatke ulíc D. Millyho a Kukorelliho, 

 - teší ma skuto�nos�, že na mestskom úrade sa vytvorili kvalitnejšie podmienky pre 

   zamestnancov mestského úradu. Prosím vedenie mesta pod�a možností zrealizova�  

   výmenu okien aj na 2. poschodí mestského úradu. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - na minulom zasadnutí v interpelácii poslancom Slukom bolo spomínané, že nie je 

   potrebné umiestni� spoma�ova�e na Ulici 8. mája. Z môjho poh�adu z h�adiska  

   bezpe�nosti tieto spoma�ova�e sú tam nutné, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  
 - spoma�ova�e sa môžu umiestni�, ale sa musí k tomu vyjadri� dopravná komisia, 

 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - ob�ania mesta v bytovej jednotke pri ihrisku základnej školy na Ul. 8. mája požadujú,  

    aby mestská polícia robila �astejšie obchôdzky najmä vo ve�erných hodinách  

    pretože sa tam zdržiavajú osoby, ktoré zne�is�ujú tento okolitý priestor, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 
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 - mesto sa týmto problémom bude zaobera�, mestská polícia musí zintenzívni� svoju  
   �innos�, závažný problém, ktorý musíme vyrieši� je aj zdržiavanie sa bezdomovcov 

   v Parku Ludvíka Svobodu, 

 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - v súvislosti s konaním Tuning zrazu prosím pokosi� �as� parkoviska,   

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - na zajtra je zvolané pracovné stretnutie za ú�asti kompetentných zástupcov, na ktorom 

   bude prerokovaná aj táto požiadavka, 

 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - žiadam prednostu mestského úradu a vedúceho OVDŽPaRR MsÚ nájs� vhodný  

   priestor na realizovanie športu motokros, prosím písomne reagova�. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - na minulom zasadnutí som vyslovil iba svoj názor oh�adom spoma�ova�ov na Ul. 

   8. mája. Nebola to vznesená interpelácia. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam zabezpe�i� klimatizáciu do obradnej sieni mesta Svidník, ktorá je ve�mi  

   potrebná, 

 - �akujem za zrealizovanie umiestnenia lavi�iek popri Ladomírke, 

 - prosím umiestni� lavi�ky aj za bytovku na Ul. Mládeže, 

 - upozor�ujem na úplne popraskanú malú fontánu na pešej zóne, 

 - v akom štádiu je oprava ihriska na Belejovciach, �i sa bude pokra�ova� v prácach, 

 Reagoval Michal Pich, riadite� TS  
 - zatia� bolo zrealizované iba �iasto�né riešenie, v prácach sa bude pokra�ova� 

   v najbližšom období, 

 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - zaujíma ma, �i sú natrvalo osadené dopravné zna�ky „zákaz státia“ smerom na 

   letisko, alebo iba po�as konania akcie Tuning zraz, pretože nemá význam, aby tam  

   tieto zna�ky boli umiestnené, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  
 - tento podnet sa posúdi na dopravnej komisii, 
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
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 - navrhujem pouvažova� s vytvorením oddychového parku pre mladých v lokalite  

   po zbúraných bytovkách na Ul. Dr. Goldbergera. 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - mesto navrhovalo pre danú lokalitu riešenie spôsobom vypracovania architektonickej 

   štúdie, avšak tento zámer nebol poslancami schválený, na�alej ostáva v platnosti  

   uznesenie,že tento pozemok sa predá ako celok, spôsob riešenia závisí od 

   rozhodnutia poslancov, ostatnými interpeláciami sa budeme zaobera�. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - podporujem návrh oh�adom potreby klimatizácie v obradnej miestnosti, 

 - prosím vedúceho odboru VDŽPaRR prostredníctvom správcu násypu popri Ladomírke 

   zabezpe�i� jeho vykosenie a to, nielen vrchnej �asti, ale aj spodnej, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - problémom pokosenia nielen násypu, ale aj iných �astí mesta sme už zaoberali, aj  
  napriek tomu, že nie sme správcom tohto územia, zabezpe�íme jeho realizáciu, 

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - navrhujem pouvažova� o možnosti rekonštrukcie schátralej atletickej dráhy na ihrisku 

   pri ZŠ Ul. 8. mája, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - chýba mi zanietenos� zo strany riadite�a školy, mesto h�adá spôsob vyriešenia 

   tohto problému. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - prosím preveri� ešte raz možnos� realizácie parkoviska na Ul. Pionierskej,  

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - mesto h�adá spôsob realizácie parkoviska tak, aby sa nezasiahlo do Parku Ludvíka 

   Svobodu, 

 Andrej Ty�, poslanec 

 - �akujem za zrealizovanie umiestnenia zrkadla na Ul. �at. Nebiljaka, 

 - upozor�ujem mestskú políciu, aby v budúcnosti nenastala taká situácia ako teraz pri  

   odovzdávaní Ceny mesta na D�och Svidníka, ke� tento akt bol narušený  

   podguráženým ob�anom. 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  
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 - zo strany mesta boli už prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - �akujem za odpovede na interpelácie z minulého zasadnutia, 

 - upozor�ujem na konzoly, ktoré vy�nievajú zo zeme pri nedokon�enom chodníku pri  

   rímsko-katolíckom farskom úrade, 

 - aká suma bola vyzbieraná na pokutách za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia 

   o vylepovaní plagátov? 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - preveríme situáciu a podáme odpove�. 

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - v akom stave je a pre�o ešte nie je vyriešená možnos� napojenia na kanalizáciu obydlí  

   v areáli lesného závodu? 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - investorom je Východoslovenská vodárenská spolo�nos�, a.s. Košice, pripravuje 

   sa tzv. kanaliza�ný zbera�, ktorý bude rieši� danú lokalitu, na najbližšie zasadnutie 

   MsZ môžme pozva� riadite�a závodu VVS, a.s. Svidník, aby nám podal celkovú 

   informáciu o zásobovaní s vodou, 

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - žiadam zrealizova� dokon�enie chodníka na Ul. Sov. hrdinov oproti Ubytovni mesta, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - realizácia chodníka je naplánovaná, jeho realizácia bude pod�a finan�ných možností, 

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je potrebné porieši� rekonštrukciu schátralej �asti budovy Domu smútku vo dvore tohto 

   objektu, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - pod�a môjho názoru menšie opravy objektu  by mal realizova� nájomca v zmysle  

   nájomnej zmluvy. 

  

9. Rôzne 
  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta �. 1-3/2012. 
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   Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - ke�že sa blíži Dukelský beh mieru, navrhujem zváži� na zatraktívnenie dobehu na  

   pešej zóne nejaké sú�aže pre detí, pre kor�uliarov a pod., 

 - z dôvodu skrátenia trate odporú�am zváži� možnos� pred�ženia trate cez kruhový 

   objazd tak, aby sa vyrovnala d�žka trate z minulých ro�níkov. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - navrhujem organizátorom Dukelského behu mieru pred�ži� vzdialenos� trate  

   o okruh navyše na pešej zóne. 

  
 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - organiza�ný výbor dôsledne pripravuje Dukelský beh mieru. Nako�ko sú už vydané 

   propozície v tomto ro�níku už nie je možné zmeni� vzdialenos� trate, ale v budúcnosti  

   nevylu�ujem tieto možností pred�ženia trate. 

  
 Mgr. Adrián Labun, poslanec 

 - prosím, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupite�stva bola prerokovaná   

   správa o �innosti mestského futbalového klubu, 

 Reagoval Ing. Ján Holod�ák, primátor  

 - návrh akceptujem, na najbližšie zasadnutie mestského zastupite�stva do programu 

   rokovania bude zaradená aj správa o �innosti mestského futbalového klubu. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ 

 - tento ro�ník Dukelského behu mieru je doplnený o sprievodné akcie, a to malý beh  

   zdravia a ve�ký beh zdravia. 

  
10. Záver 

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

 o  13,00 hod. ukon�il. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový 

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