
Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 24. apríla 2013   

v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 

 

1. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

4. Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 

5. Návrh 1. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013�

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2013, ktorým sa mení 

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 1/2012 o podmienkach 

 predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového domu „B6“ 

9. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  

 a o návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2013 

10. Informatívna správa o pristúpení k implementácii grantu ELENA  

  (European Local Energy Assistance) 

11. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka  
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 a Svidníckeho kultúrneho leta 2013 

12. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách   

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 

13. Návrh Dodatku �. 2 Štatútu mesta Svidník 

14. Návrh Dodatku �. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva z 8. júna 2011 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver 
 

1. Otvorenie 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 15 poslancov,   

 - poslanec MUDr. František Kru� ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní, 

 - poslanec Mgr. Kamil Be�ko ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 

  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 

  - k programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

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

  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Cyrila Dudáša, Mgr. Adriána Labuna 

    a Andreja Ty�a. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 
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  Návrhová komisia bola schválená v predkladanom zložení. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: PaedDr. Jozefa Poperníka 

    a MUDr. Viliama Revického. 

   
 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - požiadal o súhlas, aby v záujme urýchlenia priebehu rokovania návrhy na uznesenia 

   k jednotlivým bodom predkladal on ako predsedajúci,  

 - samozrejme, že pozme�ujúce  alebo dopl�ujúce návrhy poslancov by predkladala  

   návrhová komisia, 

 - poslanci MsZ s návrhom primátora súhlasili. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 325/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   
  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
 c) Uznesenia – splnené úlohy 

  Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
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  Obsah vystúpenia v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

   
  Cyril Dudáš, poslanec 

  - nako�ko niektoré uznesenia už nieko�ko rokov sa nenaplnili, navrhujem zruši�  

    uznesenia, ako napr. uznesenie oh�adom vykúpenia pozemkov na strelnici  

    a uznesenie oh�adom podávania informácie na každom zasadnutí o rómskej  

    problematike, pretože v meste nemáme žiaden rómsky problém. 

   
  Reagoval: Andrej Ty�, poslanec 

  - nesúhlasím s podaným návrhom, pretože v oblasti bývania máme v meste 

    rómsky problém. 

   
 Hlasovanie �. 4 – návrh poslanca Cyrila Dudáša – zrušenie uznesenia oh�adom  

 podávania informácie na každom zasadnutí o rómskej problematike. 

 Prítomní: 16, za: 5, proti: 8, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

   
 Hlasovanie �. 5 – návrh poslanca Cyrila Dudáša – zrušenie uznesenia oh�adom 

 vykúpenia pozemkov na strelnici. 

 Prítomní: 16, za: 2, proti: 10, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

   
 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 326/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

 -  mestská rada d�a 15. apríla 2013 prerokovala jednotlivé body programu rokovania 

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

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 
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 Prítomní: 16, za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 327/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

4. Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  
 Slovenska 

  
 Referovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Primátor informoval, že Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov ospravedlnil 

 svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 328/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Návrh 1. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013�
  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - prosím o zdôvodnenie, pre�o dochádza k navýšeniu položky 0820, kultúrny dom? 

 - v bežných výdavkoch pri položke 09501, vzdelávacie aktivity vo�no�asové CV�  

   dochádza k zníženiu, pre�o sa s tým nepo�ítalo pri schva�ovaní rozpo�tu? 

 - z akého dôvodu v kapitálových výdavkoch navýšujeme položku 09501 - vzdelávacie 

   aktivity vo�no�asové CV�? 

 - podporujem návrh rekonštrukcie komunikácie na Ul. 8. mája smerom k základnej  

   škole. 

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

 - navýšenie položky 0820, kultúry dom navrhujeme z dôvodu nevyhnutných opráv, 

   na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

 - nako�ko sa zmenili koeficienty, ktoré neboli známe pri tvorbe rozpo�tu, navrhujeme 

   zníženie v bežných výdavkoch položky 09501, vzdelávacie aktivity vo�no�asové 
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   CV�, 

 - v kapitálových výdavkoch navrhujeme navýšenie položky vzdelávacie aktivity 

   vo�no�asové – školský klub z dôvodu nevyhnutnej opravy strechy  

   na ZŠ Ul. Karpatská. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vyjadril sa k nevyhnutnej rekonštrukcii �asti komunikácie na Ul. 8. mája  

   a o možnosti realizácie rekonštrukcii ulíc v meste cez projekty. 

  
 Na návrh poslanca Mgr. Jána Ha�ka pred hlasovaním bola vyhlásená prestávka  

 od 9.55 hod. – 10.00 hod. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 

 Prítomní: 16, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 329/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. 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. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ve�a sa na verejnosti diskutuje o tom, �i sa má predáva� majetok, alebo nemá, 

 - som presved�ený o tom, že nehnute�ností, �i už v minulom volebnom období, alebo 

   teraz sa predávali podnikate�om, ktorí žijú a pôsobia v meste, ktorí o to požiadali 

   a tento majetok zhodnotili, aby mohli vyvíja� svoju podnikate�skú �innos� 

   a zamestnáva� �udí, 

 - je potrebné si uvedomi�, že získané finan�né prostriedky z odpredaja sa môžu použi�  

   iba na kapitálové výdavky. 

  
 K odpredaju pozemku pre Mgr. Andreu Hvozdovú – ADAS, Karpatská 838/14, 

 Svidník sa vyjadril: 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - pred�asom sme tu riešili odpredaj nehnute�ností a myslím si, že sme spravili ve�mi 

   dobré rozhodnutie, 
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 - treba pomôc� a netreba závidie� �u�om, ktorí chcú pracova�.  

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh uznesenia k odpredaju pozemku pre Mgr. Andreu Hvozdovú - 

 ADAS, Karpatská 838/14, Svidník. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 330/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nebytového priestoru  

 na Ul. Nábrežnej 498/13, Svidník sa vyjadril:  

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - aký bol výsledok hospodárenia mesta za minulý rok? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na najbližšom zasadnutí mestského zastupite�stva budú predložené výsledky 

   hospodárenia mestskej samosprávy za rok 2012. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj 

 nebytového priestoru na Ul. Nábrežnej 498/13, Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 15, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 331/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zriadeniu vecného bremena pre INVEST PRO-SK, spol. s r.o., Vagrinec 40 neboli 

 vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena pre INVEST PRO- 

 SK, spol. s r.o., Vagrinec 40. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 332/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odkúpeniu technologického zariadenia samostatnej plynovej kotolne v objekte 

 kuchy�a bývalého SOU strojárskeho neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k odkúpeniu technologického zariadenia  

 samostatnej plynovej kotolne v objekte kuchy�a bývalého SOU strojárskeho. 

 Prítomní: 16, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 333/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – �as� skladu pri 

 kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej 824, Svidník neboli vznesené žiadne 

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj 

 nehnute�nosti – �as� skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej 824, 

 Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 15, proti: 1, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 334/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj nehnute�nosti – budovy bývalej 

 Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej, Svidník sa vyjadrili:  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v poslednom období odznieva ve�a informácií oh�adom Filantropie,  

 - zdôraz�ujem, že mesto Svidník nikdy nezriadilo, neprevádzkovalo a  nezrušilo  

   Filantropiu, 

 - nesmierne si vážim prácu a spoluprácu s otcom Sovi�om a predstavitelia Filantropie  

   budú ma� u m�a a poslancov vždy dvere otvorené dokorán, 

 - je neadekvátne spája� zrušenie Filantropie s podávaním obedov pre poslancov, 

 - garantujem, že mesto Svidník zabezpe�í a bude poskytova� obedy pre tých seniorov, 

   ktorí o to požiadajú v stanovenom termíne a budú sp��a� všetky kritéria,  

 - máme eminentný záujem, aby bol v meste penzión,  

 - žia� v minulom volebnom období bola taká situácia, že sme neuspeli v regionálnom 

   opera�nom programe, mali sme vypracovaný projekt na penzión, ktorý sa mal 

   vybudova� v priestoroch bývalej materskej škole na Ul. Duklianskej, 

 - z môjho poh�adu táto lokalita na výstavbu penziónu nie je vhodná,  

 - ak budeme stava� penzión, postavíme ho menší, na zelenej lúke a bude sp��a� všetky 

   kritéria, ktoré má penzión sp��a�, 

 - mali sme viaceré rokovania s prevádzkovate�mi zariadení v Zborove, Medzilaborciach,  

   Habure a �alších, ktorí poskytujú takúto službu,  

 - dnes vieme každému ob�anovi, ak o to požiada, poskytnú� túto službu, 

 - ak budú vypísané regionálne opera�né programy, zapojíme sa do tých programov 

   a mesto bude stava� penzión,  
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 - ak by neboli vypísané opera�né programy budeme  h�ada� investora, ktorý by  

   prevádzkoval takéto zariadenie tak, ako to funguje aj v iných mestách. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - na zasadnutí komisie pre ochranu verejného poriadku sme sa zaoberali problematikou 

   priestorov bývalej materskej školy, kde bolo konštatované, že sa pomaly rozoberá  

   oplotenie a budova, 

 - už som nieko�kokrát spomínal, že mi chýba prieskum verejnej mienky a potreba našich  

   seniorov, 

 - v meste máme adekvátne zariadenie, a to domov sociálnych služieb, ktoré poskytuje  

   tieto služby, 

 - myslím si, že dom pre seniorov nie je pre naše mesto potrebný.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - som rád, že sa vysvetlili skuto�ností oh�adom seniorov, 

 - nebolo ešte spomínané, že tieto zariadenia sú spoplat�ované, 

 - bolo by dobre urobi� v tejto oblasti osvetu a zmedializova� ko�ko stojí pobyt v takomto 

   zariadení. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - súhlasím s názorom, že budova chátra, že táto lokalita nie je vhodná na penzión 

   a že je potrebné zisti� potrebu našich seniorov,  

 - zaujíma ma, �o tam prípadný kupca bude realizova�? 

 - nako�ko v tejto lokalite je obytná zóna, nie je možné zakomponova� do obchodnej  

   verejnej sú�aže aj ú�el využívania týchto priestorov, lebo v kúpnej zmluve sa už bude 

   ve�mi �ažko o tom s kupujúcim dohadova�?  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ú�el využitia tejto lokality je ošetrený územným plánom mesta. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - do podmienok obchodnej verejnej sú�aže je možné zakomponova� ú�el využitia, 

   len musíme vedie� konkrétne, �o tam chceme ma� a �o nie, 

 - je pravdou, že územný plán mesta je schva�ovaný mestským zastupite�stvom a ten 

   ur�uje podmienky využitia tejto lokality, 
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 - taktiež je pravdou, že v kúpnej zmluve sa bude ve�mi �ažko dohadova�, lebo nemusí 

   s tým súhlasi� druhá strana. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - môžme to podmieni�, ale musí to by� v súlade s územným plánom mesta, 

 - budem ve�mi rád, ak o tento objekt prejaví niekto záujem.  

  
   Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež MsZ po prerokovaní doporu�uje 

   tento návrh schváli�, 

 - bu�me optimisti a posu�me to �alej. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - chápem obavy, ale nepochybujme,  

 - objekt treba preda�, pomôže to mestu, ob�anom, ako aj samotnému objektu, 

 - ur�ite, ak by sa zriadila nejaká výrobná prevádzka alebo reštaura�né zariadenie, hne� 

   by bola zo strany ob�anov petícia. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - v�era som mal rokovanie s jednou solventnou stavebnou firmou, ktorá má záujem  

   o obhliadku týchto priestorov, 

 - netreba dopredu hovori�, že sa to neodpredá, pretože sú aktivity, ktoré môžu pomôc� 

   mestu Svidník. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - ak sa predá budova, tak finan�né prostriedky sa môžu použi� iba na kapitálové 

   výdavky,  

 - v dôvodovej správe sa uvádza, že budú použité na rekonštrukciu materských škôl, 

   ale po meste sa šíria informácie, že mesto uvažuje zlu�ova� materské školy zo  

   základnými školami. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - poslanci MsZ budú rozhodova� o tom, ak by niekedy došlo k tomu, že sa budú  

   materské alebo základné školy zlu�ova�,  

 - týmito informáciami zneis�ujeme teraz rodi�ov detí,  

 - taktiež poslanci MsZ budú rozhodova� o tom, kde sa použijú finan�né prostriedky, 



 11 

 - problematika školstva musí by� riešená komplexne.  

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - tento objekt je potrebné odpreda�, lebo postupne chátra.  

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj 

 nehnute�nosti – budovy bývalej Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej, 

 Svidník. 

 Prítomní: 16, za: 14, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 335/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene minimálnej ceny nehnute�ností doteraz schválených MsZ na odpredaj formou 

 obchodnej verejnej sú�aže neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - nemám problém s navrhovaným znížením ceny nehnute�ností, 

 - zaujíma ma, ko�kokrát bola vyhlásená obchodná verejná sú�až a �o navyše sa robí 

   pri tých zákonných povinnostiach obchodných verejných sú�aží, aby sa tí  

   záujemcovia našli. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - každá sú�až musí by� schválená v mestskom zastupite�stve, z týchto zasadnutí 

   je zverejnený záznam, na zasadnutí sú prítomné média, ktoré to môžu zmedializova� 

   a každý odpredaj je zverejnený na webovej stránke mesta, 

 - niektoré sú�aže máme zverejnené 2 – 3 roky, o ktoré zatia� neprejavil nikto záujem, 

 - urobíme si aj ur�itú databázu developerských firiem,  

 - neviem, �i po právnej stránke môžeme oslovi� realitné kancelárie, 

 - transparentnos� našich postupov preverila kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu,  

   všetky odpredaje kontroluje a overuje audítor a všetky odpredaje, ktoré sme teraz  

   realizovali v rámci svojej �innosti kontrolovala aj prokuratúra. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - zverej�ovanie cez realitné kancelárie nie je možné, aby to nebolo vnímané, že niekomu  

   nadržiavame, aby sme neboli považovaní za ovplyv�ovate�ov sú�aže. 
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 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - prostredníctvom developerskej firmy mesto Bardejov realizovalo odpredaj objekt  

   bývalých kasární, preto nevidím v tom problém, len aby sa našiel kupec.  

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

 - obchodné verejné sú�aže zverej�ujeme aj do celoslovenských médií. 

  
 Hlasovanie �. 16 – návrh uznesenia k zmene minimálnej ceny nehnute�ností doteraz 

 schválených MsZ na odpredaj formou obchodnej verejnej sú�aže. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 336/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia MsZ vo Svidníku �. 136/2008 zo d�a 10.4.2008 oh�adom odpredaja  

 pozemkov na IBV nad SPP neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K navrhovanej zmene uznesenia neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k zmene uznesenia MsZ vo Svidníku �. 136/2008 

 zo d�a 10.4.2008 oh�adom odpredaja pozemkov na IBV nad SPP. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 337/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2013, ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 1/2012 o podmienkach 
 predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 7. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 338/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Na návrh poslanca PaedDr. Štefana �arného bola vyhlásená prestávka od 

 11.05 hod. – 11.15 hod. 
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 Poslanec Mgr. Kamil Be�ko ospravedlnil svoju neú�as� z �alšej �asti rokovania. 

  

8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového domu „B6“ 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - vítam návrh takejto výstavby,  

 - som rád, že sa bude mesto zve�a�ova�, 

 - bol by som potešený, ak by sa do mesta podarilo pritiahnu� menšiu fabriku.  

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k bodu �. 8. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 339/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  
 a o návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2013 

  
 Predkladal: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - za �istotu v meste a postupne sa zlepšujúce komunikácie patrí po�akovanie a ve�ký  

   obdiv manažérskym schopnostiam pánovi riadite�ovi, ktorý pri obmedzených 

   finan�ných možnostiach a obmedzenom po�te �udí, dokáže zabezpe�ova� tieto 

   �innosti. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - vyjadrujem po�akovanie Technickým službám za �istotu v meste, 

 - niekedy je problém dosta� ob�anov z bytových jednotiek na brigádu pretože �akajú, 

   že túto prácu za nich urobia pracovníci aktiva�ných služieb, 

 - je potrebné ustráži� zamestnancov aktiva�ných služieb, aby po�as svojej dvojhodinovej 

   �innosti nepostávali, lebo to nerobí dobrý dojem. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - za údržbu miestnych komunikácii si Technické služby zaslúžia pochvalu, 

 - vysprávky za�ali prevádza� skôr ako to robí Slovenská správa ciest, preto odporú�am  

   vedeniu mesta pourgova� Slovenskú správu ciest, aby �ím skôr zrealizovala 

   vysprávky svojich výtlkov,  

 - mestská polícia by si mala viac všíma� �istotu a poriadok pri nákupných centrách, 

 - žiadam vyspravi� pod�a možností chodník na Ul. Poštovej smerom od Ul. Stropkovskej  

   po Ondavu. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - pochvalne sa vyjadrujem na prácu Technických služieb, 

 - žiadam pod�a možností odstráni� lavi�ky pred obchodným domom „Vašuta“,  

   na ktorých sa zdržiavajú neprispôsobiví ob�ania. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - v akom štádiu je odstránenie divokej skládky na IBV za nemocnicou, ktorú by som 

   odporú�al zlikvidova� zamestnancami v rámci aktiva�ných prác.  

  
 Reagoval: Michal Pich, riadite� TS 

 - preveríme a pod�a možností zrealizujeme opravu chodníka na Ul. Poštovej, 

   lavi�ky pred obchodným domov „Vašuta“ odstránime a do konca týžd�a  

   odstránime divokú skládku na IBV za nemocnicou. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v súvislosti s vysprávkami cesty 1. triedy smerom na Duklu, Stropkov a Bardejov 

   rokoval som za ú�asti prednostu obvodného úradu s riadite�om Investi�nej výstavby 

   a správy ciest Košice Ing. Fabiánom.  

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k bodu �. 9. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 340/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10. Informatívna správa o pristúpení k implementácii grantu ELENA  
  (European Local Energy Assistance) 
  

 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k bodu �. 10. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 341/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka  
 a Svidníckeho kultúrneho leta 2013 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k bodu �. 11. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 342/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách   
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník 
  
 Predkladal: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - navrhujem znovu prijatie všeobecne záväzného nariadenia oh�adom zákazu požívania 

   alkoholu na verejných priestranstvách,  

 - zaujíma ma, ko�kí rodi�ia v meste boli stíhaní za porušenie svojich ob�ianskych práv,  

   to znamená, že ich školopovinné detí sa po 21.00 hod. zdržiavali v zariadeniach, kde sa 

   predával alkohol? 

  
 Reagoval: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 

 - mestská polícia sa snaží vytla�i� neprispôsobivých �udí, ktorí sa zvidite��ujú na  

   verejných priestranstvách a požívajú alkoholické nápoje, aby neboli na prí�až  

   ostatným ob�anom, 
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 - v spolupráci so štátnou políciou boli vykonané kontroly v zariadeniach, kde sa 

   podávajú alkoholické nápoje a zatia� nebol zistený ani jeden prípad, aby sa maloletý 

   po 21.00 hod. zdržiaval v týchto zariadeniach, 

 - v najbližšom období plánujeme vykona� kontrolu na podávanie alkoholických 

   nápojov maloletým v zariadení na Ul. Mierovej. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - komisia na ochranu verejného poriadku sa zaoberala touto problematikou, 

 - je potrebné zaobera� sa s navýšením po�tu zamestnancov mestskej polície 

   a so zabezpe�ením techniky, v tejto súvislosti h�ada� možnosti získania finan�ných 

   prostriedkov prostredníctvom projektov, 

 - vyjadrujem po�akovanie ná�elníkovi mestskej polície za ve�mi dobrú spoluprácu 

   a za odvedenú prácu. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - v mene ob�anov žiadam zabezpe�i� v ranných hodinách, ke� prichádza školský  

   autobus smerom od Ladomírovej, doh�ad na prechode pre chodcov pri obchodnom  

   centre Billa, pretože je problém prejs� na druhú stranu, nako�ko autá ve�kou rýchlos�ou 

   prechádzajú týmto úsekom. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - podporujem návrh poslanca JUDr. Gregu, odporú�am na najbližšom zasadnutí, alebo  

   na �alšom, prija� takéto všeobecne záväzné nariadenie,  

 - ako �len komisie na ochranu verejného poriadku vyjadrujem po�akovanie za ve�mi 

   dobrú spoluprácu ná�elníkovi mestskej polície. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pod�a možností pripravíme na najbližšie, prípadne �alšie, zasadnutie mestského 

   zastupite�stva návrh všeobecne záväzného nariadenie o zákaze požívania alkoholu  

   na verejných priestranstvách. 

  
 Reagoval: Imrich Matiaš, ná�elník MsP 

 - mestská polícia nie je technicky vybavená na kontrolu dodržiavanie rýchlosti, ale  

   pokia� dochádza k porušovaniu môžeme upovedomi� štátnu políciu, nako�ko je to cesta  

   1. triedy, aby sa týmto problémom zaoberala, 



 17 

 - �o sa týka prijatia všeobecne záväzného nariadenia, doporu�ujem prija� takéto  

   nariadenie, pretože len takýmito pákami môžeme pôsobi� na neprispôsobivých �udí. 

  

 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k bodu �. 12. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 343/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13. Návrh Dodatku �. 2 Štatútu mesta Svidník 
  
 Referoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - vítam túto úpravu, pretože ako predsední�ke komisie pre školstvo, kultúru, šport  

   a mládež MsZ táto úprava teraz umož�uje doplni� �lena komisie, nako�ko poslanec 

  Varchola sa vzdal �lenstva tejto komisie.  

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k bodu �. 13. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 344/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Návrh Dodatku �. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva z 8. júna 2011 

  
 Referoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 25 – návrh uznesenia k bodu �. 14. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 345/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15. Interpelácie poslancov 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - žiadam pred vchodom bloku „V2“ z bezpe�nostných dôvodov umiestni� dopravnú  
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   zna�ku „zákaz státia“ (odpovedané), 

 - poukazujem na chýbajú oplotenie na pešej zóne na chodníku od rímskokatolíckej fary  

   Smerom k mostu (odpovedané), 

 - žiadam prehodnoti� ako sa plnia zmluvy na nebytové priestory nad AS SAD 2. a 3.  

   poschodie (neodpovedané), 

 - žiadam zrealizova� chýbajúci chodník od firmy Ing. Gondeka po lávku (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - do budúcna, ak cítite potrebu zmeny dopravného zna�enia v meste, je potrebné o to  

   písomne požiada�, pretože každá zmena musí by� prerokovaná v dopravnej komisii,  

 - �o sa týka oplotenia, týmto problémom sme sa už zaoberali, budeme h�ada� riešenie  

   akým spôsobom to vyrieši�, 

 - �o sa týka SAD, prosím hlavného kontrolóra, aby nám pripravil kompletnú správu 

   ako sa plnia zmluvy, 

 - �o sa týka chodníka pri firme Ing. Gondeka, musí by� schválený v rozpo�te. 

  
 Andrej Ty�, poslanec 

 - aká je situácia oh�adne vybudovania parkoviska pozd�ž cesty na Ul. Pionierskej? 

   (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v najbližšom období budeme sa touto požiadavkou zaobera� na rokovaní s predsedami 

   bytových spolo�enstiev. 

  
 JUDr. Ján Grega, poslanec 

 - upozor�ujem na zne�istený lesopark od mosta cez Ondavu smerom k amfiteátru 

   (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - poukázaný lesopark vy�istíme a dáme do poriadku. 

  
 Eva Homzová, poslanky�a 

 - tlmo�ím požiadavku p. Gajdoša oh�adom zrekonštruovania chodníka z betónových  

   kociek, ktorý vedie od bl. F 40 okolo bl.E 634 a kon�í bl. D 635 a tehlových ohrádok na  

   smetné koše, ktoré sú v dezolátnom stave (neodpovedané),  

 - požiadavka obyvate�ov sídliska UTRA o umiestnenie tabule so smúto�ným ozna�ením 



 19 

   na sídlisku UTRA (neodpovedané). 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pripravuje sa zmena v programoch na káblovke, pretože je málo detských programoch 

   a nie je potrebné, aby boli 3 po�ské programy? (odpovedané), 

 - trápi ma situácia svidníckeho futbalu, dorastenci odchádzajú a názor ob�anov je, že 

   my sme tomu prí�ina, je potrebné, aby tie finan�né prostriedky, ktoré investujeme do 

   futbalu išli priamo futbalovému klubu, ktorý by niesol zna�ku iba mesta Svidník 

   (odpovedané), 

 - je potrebné vy�isti� cestu pod letiskom, ktorú využívajú ob�ania na prechádzky, 

   pretože je ve�mi špinavá (neodpovedané), 

 - pani novinári, som znechutený poslednými �lánkami, ktoré vychádzajú v novinách, 

   nebol by som rád, keby ste sa dali ovplyv�ova� zákulisím a vaše noviny sa stanú 

   bulvárom. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - v piatok sa uskuto�ní zasadnutie komisie na výber programov pre káblovú televíziu, 

   kde budú riešené prípadné návrhy, aj okolo káblovky bolo povedané ve�a  

   dezinformácií, poloprávd,  

 - �o sa týka futbalu, oce�ujem ve�mi dobrú spoluprácu medzi Svidníkom  

   a Hrabov�íkom, ktorú by som nerušil, mesto poskytuje dotáciu ob�ianskemu združeniu, 

   momentálne sa nedá s tým ni� robi�, futbal má krásnu históriu a treba sa teši�  

   každému úspechu, kto vzorne reprezentuje mesto Svidník. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - týždenník Dukla sú neseriózne noviny, pretože si z nás robí trhací kalendár a z našich  

   fotografií a výrokov si vyberá len kontext, sú to tenden�né vecí, ktoré podsúvajú 

   verejnosti, 

 - navrhujem pevnejšie ukotvi� lavi�ky popri Ladomírke, lebo sa �asto vyvracajú 

   (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - budeme h�ada� spôsob ako upevni� tieto lavi�ky. 
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 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - obidva denníky niekedy dos� polarizujú spolo�nos�, ale trápi má iná skuto�nos�, a to,  

   že ako riadite� Regionálnej a rozvojovej agentúry som žiadal o uverejnenie �lánku 

   ako sa dajú získa� zdroje pre podnikate�ov a žiadne noviny ho neuverejnili. 

  
 PaedDr. Štefan �arný, poslanec 

 - mrzí ma, že asi pred hodinou sme chválili organizáciu Technických služieb a teraz 

   ke� tu nie je štatutár upozor�ujeme na neporiadok v meste, v budúcnosti hodno�me 

   to v jednom bode, 

 - na tému novinárov sa nebudem vyjadrova�. 

  
 Viktor Varchola, poslanec 

 - upozor�ujem na lavi�ky po pešej zóne, ktoré sú v dezolátnom stave (odpovedané), 

 - z akého dôvodu nebolo možné vyhovie� pani Hoškovej na Ul. Partizánskej oh�adom 

   zrezania vetvy na strome? (neodpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - lavi�ky po pešej zóne potrebujú celkový lakový náter, 

 - preveríme požiadavku pani Hoškovej oh�adom zrezania vetvy na strome.  

  

16. Rôzne 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - podal informáciu k petícii za opätovné prerokovanie a schválenie nového Všeobecne 

   záväzného nariadenia o dani z nehnute�ností na rok 2013 a jeho zosúladenie  

   s reálnymi ekonomickými podmienkami regiónu adresovanej zástupcami  

   z Klubu podnikate�ov mesta a regiónu Svidník,  

 - porovnal výšku daní v meste Svidník v rámci Slovenska a so Stropkovom, 

 - oboznámil s obsahom uznesenia zo zasadnutia Klubu podnikate�ov mesta a regiónu  

   Svidník. 

  
 K podanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci nepodali žiadne 

 návrhy. 

  
 Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ 

 - informovala o tom, �o sa v meste realizuje v rámci projektov s rómskou menšinou. 
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 Vladislav Sluk, poslanec 

 - je potrebné ustráži� využite�nos� pracovnej doby u zamestnancoch na aktiva�ných 

   prácach. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K podanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k prijatým rozpo�tovým opatreniam primátora  

 mesta. 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 346/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21. 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. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 

  
 

 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

Overovatelia zápisnice:   

   

PaedDr. Jozef Poperník, v.r.  MUDr. Viliam Revický, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 


