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Úvodom
Rok 2015 bol rokom plným pohnutých udalostí. Priniesol najväčšiu vlnu migrácie do
Európy od druhej svetovej vojny. Priniesol množstvo obetí vojnových konfliktov, ale aj
útokov teroristov. Podľa štatistiky Medzinárodnej organizácie pre migráciu do novembra
2015 dorazilo do Európy takmer 860 000 utečencov, z toho najviac do Grécka (asi 713 000) a
Talianska (143 000). Mieria zo Sýrie, Afganistanu, ale aj z Afriky. Utekajú pred vojnou a
teroristami z Islamského štátu (IS). Masakry z 13.11.2015 v Paríži s celkom 130 mŕtvymi
ukázali, že niekoľko tímov motivovaných samovrahov so samopalmi a podomácky
vyrobenými výbušninami môže spôsobiť príšerné straty a traumatizovať krajinu. Mesto
Svidník sa zapája do projektu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na podporu
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Svidník sa aj preto zapojil do súťaže Cudzinci
medzi nami, ktorú vyhlásil ZMOS. 13.05.2015 sa uskutočnila diskusia s primátorom Svidníka
a dotknutými stranami na tému integrácie cudzincov. Beseda sa konala za účelom prezentácie
predstáv o postupoch mesta pri integrácii cudzincov, avšak naskytla sa aj možnosť oboznámiť
sa s osobnou skúsenosťou prisťahovalcov. V roku 2015 vo Svidníku evidujeme 88 cudzincov
z krajín mimo Európskej únie , najviac ich je z Ukrajiny, Vietnamu a Číny.
Na Slovensku sa znížili zdravotné odvody a zvýšili platy od 01.01.2015 spolu pre 627tisíc pracujúcich. Týkalo sa to platov do 570 EUR/mes. Čistý minimálny plat stúpol tak až
o 32 EUR mesačne.
Vláda na Slovensku zaviedla sociálny balíček v podobe vlakov zadarmo pre študentov
a dôchodcov, zvýšila sa zľava pri dochádzaní vlakom do práce až na 50 percent. Ukázalo sa,
že z 19 krajín eurozóny malo Slovensko v prvom štvrťroku najväčší, až 3,1-percentný rast
ekonomiky. Ku koncu roka 2015 sa rast ešte zrýchlil a v 3. štvrťroku dosiahol až 3,7 percenta.
USA a Kuba po 54 rokoch obnovili diplomatické styky.
V bieloruskom Minsku rokovali najvyšší predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Francúzska a
Nemecka Vladimir Putin, Petro Porošenko, François Hollande a Angela Merkelová; okrem
iného sa dohodli na prímerí na východe Ukrajiny od 15.02.2015 00:00 hod, na demarkačnej
línii medzi znepriatelenými stranami a na stiahnutí ťažkých zbraní.
NASA oznámila, že na Marse tečie voda.
Turecká armáda pri hranici so Sýriou zostrelila ruské vojenské lietadlo Su-24. Ide
o najvážnejší medzinárodný incident sýrskeho konfliktu a prvý prípad od 50. rokov minulého
storočia, keď členská krajina NATO zničila ruské lietadlo.
30.11.2015 sa v Paríži začala medzinárodná konferencia OSN o zmene klímy, ktorú
navštívili lídri 147 krajín.
Parlament na Slovensku rozhodol, že ľudia s čistým platom do 400 eur mesačne budú
mať nárok na bankový účet zadarmo, čo sa týka vyše milióna Slovákov. Parlament na sneme
začiatkom decembra schválil tretí sociálny balíček pre ľudí. Prijali sa návrhy pre mladé rodiny
a dôchodcov.
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Samospráva obce
Zápisnice
Zápisnica z 3. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Svidníku
konaného 07.01.2015 v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo
Svidníku
Prítomní: primátor a všetci poslanci MsZ
1. Otvorenie: primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, za zapisovateľku určil Annu Vaškovú
2. Návrh voľby členov komisií MsZ
Predkladal primátor mesta, každý z poslancov mal predložiť jeden návrh, poslanci navrhovali
pozmeňujúce návrhy.
Členovia Komisie finančnej a správy majetku:
Marián Geci, Matúš Majda, Michal Varcholík, Jaroslava Džambová
Členovia Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia:
Ľudovít Ďurišin, MironMikita, Ľuboš Kost, Ján Kimák
Členovia Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež:
Mária Pajzinková,VladimírZelizňák, Marián Vítko, Katarína Siváková
Členovia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej:
Ivan Kolečava, Martin Miščík a Tatiana Pavľučuková
Členovia Komisie podnikateľskej činnosti a obchodu:
Marek Andrejko, Ondrej Halčík, Jozef Žižák, Juraj Leško
Členovia Komisie na ochranu verejného poriadku:
Ján Gibej, Valéria Hudáková, Norbert Šak
Členovia Komisie na šetrenie sťažností:
Jozef Rodák, Ján Troščák:
Návrh bol schválený.
3. Rôzne
Pavel Olejár, poslanec
- oznamujem, že vznikol poslanecký klub SMER-SD a NEKA.
4. Záver
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica zo 4. (neplánovaného) zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 14.01.2015
v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní: primátor a všetci poslanci MsZ
1. Otvorenie - primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ
2. Rokovania mestskej rady (MsR) – informácia a závery
Referoval Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník
- MsR na zasadnutí 7.1.2015 odporúčala prerokovať predložené písomné materiály na
zasadnutiach komisií MsZ, MsR na zasadnutí 13.1.2015 odporúčala zapracovať vznesené
pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017
Návrh bol schválený.
3. Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Vladimír Žak, predseda Komisie finančnej a správy majetku
- komisia odporúča prerokovať a schváliť predložený návrh
V rozprave sa vyjadrili poslanci Pavel Olejár, Ján Hirčko, Ján Vook, Vladimír Kaliňák,
Michal Zozuľák, primátor Ján Holodňák, vedúci OFaSM MsÚ NikolajVlčinov.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 a
viacročného rozpočtu na roky 2016-2017
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Predkladal: Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
Návrh bol schválený.
5. Návrh VZN mesta Svidník č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na
území mesta Svidník predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Jozef Poperník, predseda Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež
- komisia prerokovala predložený návrh, ku ktorému boli výhrady, komisia hlasovaním
neprijala odporúčanie schváliť predložený návrh.
V rozprave sa vyjadrili poslanci Ján Vook, Jozef Poperník, Marcela Ivančová, Vladimír
Kaliňák, Pavel Olejár, primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip
Návrh bol schválený.
6. Návrh na zmenu časti uznesenia MsZč. 25/2014 z 30.12.2014 s názvom „Návrh na
schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom – blok B6“ predkladal Ľuboš
Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh bol schválený.
Primátor poďakoval zástupcovi primátora Petrovi Pilipovi, ktorý vyvinul pozitívny tlak na
PSK ohľadom slovensko-poľského projektu na výstavbu detského ihriska vo výške 50 tis.
EUR.
7. Záver - primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 5. (neplánovaného) zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 12.02.2015
v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní: primátor a 14 poslancov, ospravedlnený poslanec Ján Hirčko
1. Otvorenie
Primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ
2. Prerokovanie postoja mesta Svidník k žiadosti dopravcu RegioJet o prevádzkovanie
autobusovej linky Svidník – Kysak, prijatie stanoviska
Referoval Ján Vook, poslanec MsZ
- nejde mi o RegioJet, ale hlavne o to, aby sa občania zo Svidníka bez problémov dostali do
Kysaku a späť domov, aby neboli zbytočné prestoje, ako tomu bolo doteraz
V rozprave vystúpili:
poslanci Martin Ždiňak, Peter Breznoščák, Jozef Poperník, Marcela Ivančová, Vladimír Žak,
Ján Holodňák, primátor, Peter Pilip, zástupca primátora
- na stretnutí s predsedom PSK dňa 20. januára 2015 zástupcovia miest a obcí vyjadrili k tejto
problematike zamietavé stanovisko,
Anna Bačíková, riaditeľka, SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou
- zveľaďujeme a opravujeme budovy, obnovili sme vozový park na svidníckom a
stropkovskom teritóriu, zamestnávame vo Svidníku a v Stropkove 70 ľudí, v rámci SAD 400
ľudí,
Radovan Smetanka, vedúci dopravy SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou
- cestovný poriadok je viazaný na dopravnú licenciu
Pavel Olejár, poslanec
- súkromný dopravca RegioJet ešte pred rozhodnutím PSK svoju žiadosť stiahol, takže my sa
v podstate nemáme ani k čomu vyjadriť, môžeme iba apelovať na SAD alebo PSK, ktorý
zabezpečuje dopravnú obslužnosť v kraji, aby doprava bola čo najlepšia a aby spĺňala tie
najvyššie kritériá.
Ján Vook, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia:
V prípade výzvy alebo dožiadania PSK alebo iným dopravným správnym orgánom, ktorého
účelom je vydanie dopravnej licencie je primátor mesta Svidník zastupujúci mesto Svidník,
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povinný prerokovať stanovisko mesta Svidník v MsZ a na jeho návrh realizovať ďalšie
rokovania.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Primátor
- poďakoval zástupcom SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou za vykonávanú prácu v
prospech občanov mesta.
3. Záver
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica zo 6. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 11. 03.2015 v koncertnej
miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní: primátor a všetci poslanci, poslanec Vladimír Žak ospravedlnil svoju neúčasť zo
začiatku rokovania
1. Otvorenie
Primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí
Primátor
- oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania
K predloženému návrhu sa vyjadril Pavel Olejár, poslanec
- navrhujem stiahnuť z programu rokovania body č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20 a 21, pretože program a kvalita materiálov sú nedostatočne pripravené
Pozmeňujúci návrh bol schválený.
19. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svidník
Predkladal primátor
- konštatoval, že do stanoveného termínu podali prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra
štyria kandidáti: Eva Bačová, Stanislav Fek, Ivan Sagan a Vladimír Žak, ktorí spĺňajú
podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra mesta.
Následne sa prezentovali jednotliví kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska.
Pavel Olejár, predseda volebnej komisie
- informoval poslancov ako budú prebiehať voľby,
Peter Breznoščák, poslanec, podal pozmeňujúci návrh o detailoch volieb, ktorý nebol
schválený.
Nasledovali voľby.
Pavel Olejár, predseda volebnej komisie informoval o výsledku volieb
- počet hlasov: Eva Bačová – 0, Stanislav Fek – 0, Ivan Sagan – 10 a Vladimír Žak – 5 h,
- nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov MsZ získal kandidát Ivan Sagan,
- zablahoželal Ivanovi Saganovi k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra mesta.
Primátor Ján Holodňák
- zablahoželal Ivanovi Saganovi k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra mesta a
poďakoval Stanislavovi Fekovi, doterajšiemu hlavnému kontrolórovi mesta, za vykonávanú
činnosť
Poslanci hlavnému kontrolórovi mesta navrhli základný plat bez navýšenia. Návrh bol
schválený.
22. Záver
Ján Holodňák, primátor
- poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica zo 7. (neplánovaného) zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 02.04.2015
v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní:
Primátor a poslanci MsZ, ospravedlnený Martin Ždiňak
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1. Otvorenie - primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ
K predloženému návrhu sa vyjadrili:
Vladimír Kaliňák, poslanec
- za bodmi č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, navrhujem zaradiť bod č. 13 „Rôzne“ a bod č.
13 „Záver“ prečíslovať na č. 14. Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Pavel Olejár, poslanec
- navrhujem zameniť poradie bodov č. 11 a 12. Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
2. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval Peter Pilip, zástupca primátora
- MsR odporúča prerokovať a schváliť predložené materiály.
Návrh bol schválený
3. Zámer na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník predkladali: Ľuboš
Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník a Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o.
Primátor - stanovisko mesta a MsR je také, aby sme najprv rokovali o nájomnej zmluve so
spol. SLUŽBYT, s.r.o, ktorá poskytuje dobré služby pre občanov v našom meste a následne
by sme mali stanoviť podmienky vecného bremena tak, aby sme umožnili vstup do káblovej
televízie alebo investovať do optickej siete aj iným záujemcom, ktorí o to požiadajú.
V rozprave sa vyjadrili:
Cyril Dudáš, predseda Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a ŽP
- komisia odporúča podporiť tento zámer,
Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník
- vlastníkom primárnej a sekundárnej siete bude mesto Svidník,
- terciárne rozvody sú vo vlastníctve bytových spoločenstiev,
- nájomcom internetu bol Svitel, s.r.o., ale teraz dochádza k zmene a navrhujeme, aby
nájomcom bol iba SLUŽBYT, s.r.o.
Reagoval primátor, poslanci Ján Hirčko, Ján Vook, Pavel Olejár, advokát Jozef Bujdoš
Návrh bol schválený.
4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
K zriadeniu vecného bremena pre VVS, a.s. Košice na pozemkoch, na ktorých súzrealizované
uloženia inžinierskych sieti sa vyjadrili
primátor
- prebehlo viacero rokovaní s VVS, a.s.,
Vladimír Žak, predseda Komisie finančnej a správy majetku
- komisia odporúča tento návrh schváliť.
Návrh bol schválený.
K vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KNC
1180/476 sa vyjadrili:
Vladimír Žak, predseda Komisie finančnej a správy majetku
- komisia doporučuje do podmienok súťaže doplniť podmienku, aby ponuka účastníka
obchodnej verejnej súťaže obsahovala aj podnikateľský zámer a jednoduchú štúdiu stavby
preukazujúcu vhodnosť umiestnenia stavby najmä z hľadiska dopravy.
Súhlasne sa vyjadrili poslanci Ján Hirčko a Vladimír Kaliňák
Reagoval: Jozef Bujdoš, advokát
- návrh, ktorý predniesol Žak môže byť zakomponovaný do podmienok obchodnej verejnej
súťaže
Pozmeňujúci návrh poslanca Žaka bol schválený.
Návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného
pozemku parcela KN C 1180/476, návrh bol schválený.
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K vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN
C 202/628 sa vyjadril:
Vladimír Žak, predseda Komisie finančnej a správy majetku
- komisia odporúča tento návrh schváliť. Návrh bol schválený.
K zmene uznesenia MsZ č. 499 z 29.09.2014 k zníženiu ceny z 10,00 EUR/m2 na 4,40
EUR/m2 neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený.
K uzatvoreniu Dodatku č. 12 k zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej
medzi mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli vznesené žiadne
pripomienky. Návrh bol schválený.
5. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku
- komisia odporúča tento návrh schváliť.
V rozprave sa vyjadrili:
Pavel Olejár, poslanec – pozmeňujúci návrh poslanca Olejára: vyškrtnúť sumu 1900,- EUR na
rekonštrukčné práce v kanceláriách na odbore ŠKŠaM MsÚ a navýšiť prebytok bežného
rozpočtu – návrh nebol schválený.
Ján Holodňák, primátor
- ako primátor mesta dávam garanciu, že rekonštrukciu na odbore ŠKŠaM MsÚ nebudeme
realizovať pokiaľ nenájdeme vhodnejšie riešenie, či v administratívnej budove alebo po
odsúhlasení týchto prác. Návrh bol schválený.
6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
Predkladal: Vladimír Žak, predseda Komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií
Nasledovala diskusia primátora mesta, zástupcu primátora a poslancov. Návrh nebol
schválený.
Pozmeňujúci návrh zástupcu primátora p. Pilipa:
- HONTY o.z. 200 EUR, OZ Kocúrkovo 100 EUR, Lukáš Skirka 0 EUR, - OZ „Kamil – SK“
100 EUR, SČK, Územný spolok Svidník 500 EUR, - FK Drustav Svidník 20400 EUR, KST
Beskyd Svidník 300 EUR, - Gréckokatolícka Charita Prešov 500 EUR, Únia nevidiacich a
slabozrakých SZO 100 EUR, - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník 1800 EUR, Slov.
zvúäz telesne postihnutých OC- 300 EUR, Lukáš Skirka 0 EUR, SZPB 300 EUR, ŠK ZŠ
Karpatská- 300 EUR, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR 100 EUR, ŠK Komenského
Svidník 800 EUR,- Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku 2000 EUR, Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami- 100 EUR, SZŠ milosrdného Samaritána 500 EUR, Hokejbalový
klub LION Svidník s.r.o.- 1000 EUR, Podduklianska knižnica 200 EUR, Gréckokatolícka
farnosť – Záhradná 1600 EUR, - CZŠ sv. Juraja 200 EUR, Umelecké vzdelávanie a kultúra
300 EUR, - Tanečný klub SVITAN 100 EUR, KST DOLINY A HORY 100 EUR, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník 2000 EUR, Slov. zväz chov. poštových holubov 100 EUR, SNM – MUK 0 EUR, ŠŠK CENTRÁL STO Spojená škola 600 EUR, - Umelecký
klub PROSPEKTA 1000 EUR, Slov. rybársky zväz, MO Svidník 300 EUR, - Miešaný
spevácky zbor Božieho srdca 200 EUR, VK Slávia Svidník s.r.o. 20400 EUR, - ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska 400 EUR, Slovenský zväz záhradkárov – OV 100 EUR,
Návrh bol schválený.
7. Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
6/2011 o verejnom poriadku
Predkladal. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník
Michal Zozuľák, predseda Komisie na ochranu verejného poriadku
- komisia odporúča tento návrh schváliť. Návrh bol schválený.
8. Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022
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Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Cyril Dudáš, predseda Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a ŽP
- komisia odporúča predložený zámer schváliť. Návrh bol schválený.
9. Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho štandardu,
blok B a C, zámer na prenájom pozemku a odpredaj projektovej dokumentácie bytových
domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. festivalovej vo Svidníku
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Cyril Dudáš, predseda Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a ŽP
- komisia nesúhlasí s výstavbou bytov nižšieho štandardu v tejto lokalite, odporúča zmenu
lokality na strelnicu.
Primátor
- v poslednom volebnom období sa nám podarilo zrealizovať 70 nových bytov spoločne s tou
bytovou jednotkou, ktorá sa teraz dokončuje,
- výhodou je, že v meste je skupina podnikateľov, ktorá je schopná vyfinancovať výstavbu
týchto dvoch blokov a bude musieť počkať na finančné prostriedky, ale nikde nie je záruka, či
budú k dispozícii o rok, dva, lebo všetko závisí od toho, ako budú úspešní ako žiadatelia
V rozprave vystúpili:
Poslanci Cyril Dudáš, Ján Hirčko, Ján Vook, Vladimír Žak, Peter Breznoščák, Kamil Beňko,
Vladimír Kaliňák, vedúci OVDŽPaRR Ľuboš Čepan. Návrh bol schválený.
10. Návrh na vstup do občianskeho združenia (OZ) DUKLA
Predkladal Ľuboš Čepan. Návrh bol schválený.
11. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
Návrh bol schválený.
12. Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014
Návrh bol schválený.
13. Rôzne
V téme rôzne sa vyjadrili poslanci Vladimír Kaliňák, Michal Zozuľák, Ján Vook a primátor
mesta
14. Záver
primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 8. (neplánovaného) zasadnutiaMsZ vo Svidníku konaného 05.05.2015
v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní: primátor mesta, 14 poslanci (poslanec Michal Zozuľák ospravedlnil svoju neúčasť
na rokovaní) a hostia
Primátor
- otvoril a viedol zasadnutie MsZ,
- oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania,
- navrhol na základe odporúcaniaMsR zo dňa 04.05.2015 rozšíriť rokovanie o bod „Návrh na
zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, ktorý by bol zaradený ako
bod č. 9, bod Záver by mal číslo 10.
K predloženému návrhu sa vyjadril:
poslanec Pavel Olejár
- navrhol zaradiť do programu rokovania bod Rôzne za bodom Návrh na zmluvné prevody
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník a bod Záver prečíslovať .
2. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval Peter Pilip, zástupca primátora
- MsR odporúča prerokovať a schváliť predložené materiály. Návrh bol schválený.
3. Informatívna správa o centre sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul.
duklianskej vo Svidníku
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Predkladala Adriána Gmitterová
Reagoval primátor
- v minulosti sme mali záujem o denný stacionár, ktorý by sme zabezpečovali cez neziskovú
organizáciu Náš dom, žiaľ, zo strany seniorov nebol o to záujem, preto možno bude potrebná
v tejto oblasti osveta, pretože naši seniori určite privítajú takúto službu. Návrh bol schválený.
4. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník
Helena Hrebeňaková ospravedlnila svoju neúčasť
5. Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok
2014
Predkladal: Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ)
Svidník. Návrh bol schválený.
6. Informatívna správa o činnosti MsP za rok 2014
Predkladal Jaroslav Antoník, náčelník MsP
Návrh bol schválený
7. Návrh na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník
Predkladal Ľuboš Čepan,
Vyjadril sa Peter Blaas, Antik Telecom, s.r.o. – navrhuje, že postaví optickú telekomunikačnú
sieť
Primátor - nech si občan vyberie najlepšiu ponuku.
Návrh bol schválený
8. Návrh na prenájom pozemku a odpredaj pozemkovej dokumentácie bytových domov
nižšieho štandardu bloky B a C na Ulici festivalovej
Predkladal Ľuboš Čepan
Vyjadrili sa viacerí poslanci i občania mesta Svidník. Návrh bol schválený.
9. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladal NikolajVlčinov
– návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Svidník pre
VSD, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „NNP – Ivo Jackanin – Svidník – nová RIS“ :
Návrh bol schválený.
K zriadeniu vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Svidník pre VSD, a.s. Košice
v súvislosti so stavbou „Obchodný objekt, Centrálna, parcela KN 2/2, Svidník“. Návrh bol
schválený.
10. Rôzne
Poslanci rokovali o témach rekonštrukcie ciest, osvetlení, oprave časti fasády na OD Vašuta,
hluku z obchvatu i ihrísk, o projekte Neformálne vzdelávanie pre aktívnych seniorov,
o volejbale vo Svidníku a jeho financovaní
Pavel Olejár, poslanec
- navrhujem schváliť dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Svidník z 10.03.2011 tohto znenia:
MsZ vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Svidník z 10. marca 2011.
Článok 1.
MsZ vo Svidníku sa na svojom zasadnutí dňa 5.5.2015 uznieslo na Dodatku č. 1 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.03.2011.
Článok 2.
1. V článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku Nadobúdanie vecí
do vlastníctva mesta sa ruší 3, 4, 5 a 6 veta a nahrádza sa textom:
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„Schváleniu MsZ podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí, jednotlivej veci, resp. súboru vecí
tvoriacich jeden funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000,- EUR, nadobúdanie majetku
na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (leasing) s hodnotou
nadobudnutia nad 1000,- EUR. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.
Mestské príspevkové a rozpočtové organizácie môžu priamo nakupovat dlhodobý hmotný a
nehmotný majetok (okrem nehnuteľností) v nadobúdacej cene do 1000,- EUR. Nad túto
hodnotu len s písomným súhlasom zriaďovateľa a po schválení MsZ“.
2. V článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku Prevod vlastníctva
majetku mesta sa ruší ods. 3 a nahrádza ho
ods. 3: „MsZ schvaľuje predaj jednotlivej hnuteľnej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden
funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000 EUR.
3. V článku III. Postup prenechávania majetku mesta do nájmu právnickým alebo fyzickým
osobám sa ruší ods. 3 a ods. 4 a nahrádza sa
ods. 3: „Nájomné zmluvy nad 1 rok podliehajú schváleniu MsZ a podpisuje ich primátor
mesta.“ a
ods. 4: „Právnické osoby založené mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej
osoby alebo rozhodujúci vplyv, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok mesta
prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu
- na dobu určitú, najviac na 1 rok,
- na dobu neurčitú, kde musí byt dodržaná zákonom stanovená výpovedná lehota.
Na platnosť zmluvy na dobu určitú je potrebný písomný súhlas primátora mesta a MsZ.
Nájomné zmluvy nad 1 rok podliehajú schváleniu MsZ. Subjekty sú povinné jeden exemplár
nájomnej zmluvy zaslať na MsÚ.“
4. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené.
Článok 3.
Tento Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z
10.03.2011 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia, t.j. 05.05.2015.
- navrhujem schválit Dodatok č. 1 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník z
10.03.2011 tohto znenia:
MsZ vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) a b) zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok c. 1 Zásad rozpočtového
hospodárenia mesta Svidník z 10.03.2011.
Článok 1.
MsZ vo Svidníku sa na svojom zasadnutí dňa 5.5.2015 uznieslo na Dodatku č. 1 Zásad
rozpočtového hospodárenia mesta Svidník z 10.03.2011.
Článok 2.
1. V článku 7. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia sa ruší ods. 7.5 a nahrádza ods. 7.5:
„Primátor mesta vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami do výšky 1000,- EUR
(3) v zmysle § 14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. O vykonaných zmenách bude primátor mesta
informovatMsR a následne písomne MsZ.“
2. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené.
Článok 3.
Tento Dodatok č. 1 k Zásadám rozpočtového hospodárenia mesta Svidník z 10.03.2011
nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia, t.j. 05.05.2015.
– návrh uznesenia k schváleniu návrhu poslanca Olejára:
Návrh bol schválený.
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11. Záver
Primátor
- pozval prítomných na pietny akt zapálenia sviečok padlým hrdinom, ktorý sa uskutoční dňa
08.05.2015 za účasti prezidenta SR,
- poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 9. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 26. júna 2015 v koncertnej
miestnosti ZUŠ vo Svidníku
Prítomní: primátor, poslanci MsZ (poslanci Marcela Ivančová a Vladimír Kaliňák
ospravedlnili svoju neúčasť zo začiatku rokovania) a hostia
1. Otvorenie
primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
Predkladal Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník. Návrh bol schválený.
3. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval Peter Pilip, zástupca primátora MsR na svojom zasadnutí dňa 15.05.2015
odporúčala prerokovať a schváliť predložené materiály.Návrh bol schválený.
4. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2015
Predkladal Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov
Poslanci Kamil Beňko, Ján Vook, Ján Hirčko navrhli poskytnúť zľavy pre Svidníčanov,
poblahoželali k 15-ročnej činnosti. Návrh bol schválený.
5. Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. gen. L.
Svobodu Svidník, a.s. Predkladal Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s.
Návrh bol schválený.
6. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a plán letnej údržby
tepelného hospodárstva. Predkladal Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o.
Návrh bol schválený.
7. Informatívna správa o projekte: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej
samosprávy v oblasti integračnej politiky.
Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník.
Návrh bol schválený.
8. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014 a návrh záverečného
účtu za rok 2014
Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- rozpočtové opatrenia by sme mali robiť tak, aby príjmy a výdaje boli nejakým spôsobom
vyrovnané,
- aj keď sa hovorí, že podielové dane sú z roka na rok horšie, nemyslím si, že samosprávy sú
na tom až tak zle, ak nerobíme nejaké veľké investície a nemáme extra
víziu, že chceme
niečo pre občanov zlepšiť, myslím si, že ten objem finančných prostriedkov je celkom dobrý,
Reagoval primátor
- čo sa týka zadlženia mesta, z môjho pohľadu je zadlženie mesta primerane
- o všetkých krokoch a investíciách boli informovaní poslanci MsZ
Návrh bol schválený.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2014
Predkladal Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
V rozprave vystúpili:
Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
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- k prekročeniu limitu 100000,- EUR pri rozpočtovom opatrení č. 9 došlo preto, lebo sú to
prenesené kompetencie, ktoré sme dostali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
Marcela Ivančová, poslankyňa
- v budúcnosti, ak budeme mať nejaké podobné materiály, je potrebné ich zaradiť do
programu rokovania tak, aby nenastala taká situácia ako teraz, že sme už schválili záverečný
účet a stanovisko hlavného kontrolóra nebolo ešte prerokované.
Návrh bol schválený.
10. Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a
ktorým sa zrušuje VZN mesta Svidník č. 7/2009 o vykonávaní deratizácie na území mesta
Svidník. Predkladala Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník.
Návrh bol schválený.
11. Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
4/2014 o nájme nájomných bytov v meste Svidník
Predkladala Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrh bol schválený.
12. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- vcelku sa dá súhlasiť s jednotlivými položkami, čo sa navrhujú, ale sú niektoré veci, ktoré
nie sú kryté v rozpočte, máme ambíciu nájsť finančné prostriedky a urobiť všeobecný
konsenzus, pomenovať všetky kritické miesta, či už parkovacie miesta, chodníky, alebo
miestne komunikácie tak, aby sme vedeli informovať občanov, ako to chceme riešiť
Reagoval Ján Holodňák, primátor
- čo sa týka rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, najideálnejšie by bolo, ak by
sa urobilo po volebných obvodoch, aby poslanci za volebný obvod určili priority, ktoré je
potrebné urobiť
Jozef Poperník, poslanec
- prosím o konkrétnejšie údaje navýšenia položky prevádzka kultúrnych zariadení v Dome
kultúry (DK),
Reagovala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
- čo sa týka interiérového vybavenia v DK, je potrebné vybaviť hlavne šatne pre účinkujúcich,
kabínu pre zvukára, potrebujeme vybaviť šatne pre návštevníkov kina,
- uchádzali sme sa o projekt z Úradu vlády SR, ktorý zahrňoval celé obdobie od Dní Svidníka,
kultúrne leto až po Dukelský beh mieru, kde nám bola schválená čiastka 3000,- EUR. Návrh
bol schválený.
13. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Vladimír Žak, predseda Komisie finančnej a správy majetku
- komisia odporúča schváliť návrhy pod písm. a), b), c) a d),
- komisia neprerokovala návrh pod písm. e), pretože nebol predložený na rokovanie do
komisie.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku parcela KN C 4524/197 bol schválený.
Návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena pre VSD, a.s. v súvislosti so
stavbou pre investora Viliama Čecha bol schválený.
Návrh uznesenia k schváleniu vyradenia investícií „Centrum sociálnych služieb – penzión,
projektová dokumentácia“ bol schválený.
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Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku, na ktorom stojí stavba blokovej
trafostanice pre VSD, a.s. Košice bol schválený.
V rozprave k schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku, ktorý slúži ako prístupová cesta k
samoobslužnej autoumyvárni pre GAMA PLUS, s.r.o. vystúpili:
NikolajVlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Poslanci Jozef Poperník a Ján Hirčko boli proti tomuto zámeru.
Cyril Dudáš, poslanec, súhlasil s odpredajom.
Vladimír Žak, poslanec, tento bod nebol predložený do komisie, preto sa komisia nemala k
čomu vyjadriť.
Vladimír Gajdoš, občan mesta, bol proti odpredaju pozemku.
Peter Pilip, zástupca primátora - v meste Svidník je cca 3600 bytov, parkovacích miest je
2430 a okolo 960 garáží, nemali by sme brániť podnikateľom v rozvoji svojej podnikateľskej
činnosti.
Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku, ktorý slúži ako prístupová
cesta k samoobslužnej autoumyvárni pre GAMA PLUS, s.r.o. Svidník nebol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na uzatvorenie zmluvy o spolupráci, zmluvy o nájme a
kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou s Kaufland bol schválený.
Návrh uznesenia k zmene uznesenia MsZ č. 69/2015 zo dňa 05.05.2015 bol schválený.
14. Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:
Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník
Návrh bol schválený.
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
predkladala Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrh bol schválený.
16. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov v ZŠ Komenského 307/22 vo
Svidníku. Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrh bol schválený.
17.- 18. Návrhy na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov v ZŠ na Ul. karpatskej
803/11 vo Svidníku
Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrhy boli schválené.
19. Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Ul. 8. mája 640/39 vo
Svidníku. Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrh bol schválený.
20.-22. Návrhy na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov v ZUŠ Komenského
807/27 vo Svidníku. Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrhy boli schválené.
23. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom kúpy bytových domov
nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. festivalovej, vrátane prislúchajúcej technickej
vybavenosti predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili poslanci Ján Hirčko, Vladimír Žak, Pavel Olejár, Ján Vook - zaujímali
o financovanie kúpy dvoch bytoviek, predostreli návrh, aby do výstavby boli zapojení aj
rómski občania, na čo primátor odpovedal, že stavebné firmy odmietajú robiť týmto
spôsobom a že vybrali najreálnejšiu cestu, ktorú v danom čase mohli realizovať.
Návrh bol schválený.
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2015
Predkladal Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
Návrh bol schválený.
25. Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2015
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Predkladal Ján Holodňák, primátor
Návrh bol schválený.
26. Interpelácie poslancov
Poslanci podávali interpelácie, otázky, ktoré zaujímajú občanov mesta Svidník o detských
ihriskách, rekonštrukciách ciest, chodníkov a iné.
27. Rôzne
NikolajVlčinov, vedúci OFaSM
- informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta,
Návrh bol schválený.
Ján Holodňák, primátor
- pozývam všetkých na oslavy Dní Svidníka a na akcie pri príležitosti 660. výročia prvej
písomnej zmienky o Svidníku.
Poslanci diskutovali o problémoch v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) - návrh poslanca
Vladimíra Kaliňáka: ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Svidník vykonať do najbližšieho
riadneho zasadnutia MsZ ekonomickú kontrolu na nadčasové hodiny, ich preplácanie a
čerpanie mzdového fondu. Návrh bol schválený.
28. Záver
Ján Holodňák, primátor
- poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 25.09.2015 v koncertnej
miestnosti ZUŠ vo Svidníku
1. Otvorenie - Ján Holodňák, primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ
a) Schválenie programu rokovania MsZ – predložil primátor
V rozprave vystúpil:
Pavel Olejár, poslanec
- predkladám pozmeňujúci návrh programu rokovania
Pozmeňujúci návrh bol schválený, uznesenie č. 106/2015. Primátor za zapisovateľku určil
Annu Vaškovú.
2. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval primátor - MsR na svojom zasadnutí dňa 16.09.2015 odporúčala prerokovať a
schváliť predložené materiály. Návrh bol schválený, uznesenie č. 107/2015.
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ
Predkladal Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- dodržuje sa uznesenie MsZ č. 46/2015, keďže firma Antik Telecom, a.s. robila pokládku
svojich sietí aj napriek tomu, že nemala právoplatné územné rozhodnutie?
Reagoval: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
- v rámci stavebného zákona boli dodržané všetky náležitosti.
Primátor
- pokladanie optických káblov do tých istých výkopov, kde sú aj teplovodné rozvody, bolo
záležitosťou súkromných firiem
Pavel Olejár, poslanec
- podľa mňa došlo k porušeniu stavebného zákona,
Návrh bol schválený, uznesenie č. 108/2015.
Návrh na schválenie dodatku Štatútu mesta Svidník a Rokovacieho poriadku MsZ Svidník.
Zaujímavosťou bolo schvaľovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora MsZ, v
odôvodnených prípadoch medzi zasadnutiami MsZ bude schvaľovať zahraničné pracovné
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cesty zástupca primátora. podľa doteraz platnej smernice primátorove pracovné cesty
schvaľoval prednosta MsÚ.
Primátor - je to absolútna nedôvera voči primátorovi.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 109, 110/2015.
5. Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - komisia finančná a správy
majetku MsZ zobrala na vedomie predloženú správu s výhradami.
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- na aký účel sa použijú finančné prostriedky vo výške 750tis. EUR, ktoré získame na Dom
kultúry (DK)?
- aká je situácia ohľadne realizácie osvetlenia prechodov pre chodcov?
- už niekoľko rokov sa objavuje strata v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o.,
- TS by mali priniesť riešenie, ako ozdraviť svoje hospodárenie.
Cyril Dudáš, poslanec
- vzhľadom na niekoľkoročnú stratu v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. predkladám návrh
uznesenia k schváleniu odvolania konateľa spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o.
Reagoval: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- celá táto suma vo výške 750000,00 EUR bude použitá na úhradu úveru,
- strata v spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. vznikla z dôvodu veľkých finančných nákladov
súvisiacich s úverom,
- všetky pohľadávky TS voči mestu sú v lehote splatnosti
Primátor
- mesto urobilo dobrý krok tým, že oddlžilo TS tak, že boli prijaté ekonomické opatrenia na
ozdravenie TS a v rámci toho všetky autá boli registrované na mesto, mesto dotuje TS za
separovaný odpad.
Doplňujúci návrh uznesenia poslanca Dudáša k schváleniu odvolania konateľa
spoločnosti Ekoservis Svidník bol schválený, uznesenie č. 111/2015.
6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2015
Predkladal Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
V rozprave vystúpili:
Marcela Ivančová, poslankyňa
- z čoho pozostávajú záväzky v MŠ 8. mája?
- kto je zodpovedný za to, že na ZUŠ bola zrealizovaná zákazka bez rozpočtového krytia?
- prečo je zaujímavý článok 25 na ZUŠ?
Reagoval Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
- na ZUŠ článok 25 je zaujímavý v tom, že podľa kolektívnej zmluvy zamestnanci majú nárok
na stravné lístky počas dovolenky a PN, nie je to porušenie, ale iba na zamyslenie,
- záväzky a pohľadávky na MŠ 8. mája vznikli tým, že mzdy za december boli vyplatené v
januári a faktúry, ktoré prišli v decembri, boli uhradené až v novom roku,
- za vniknutú situáciu na ZUŠ je zodpovedná riaditeľka.
Ján Vook, poslanec
- predkladám návrh na uznesenie: MsZ vyzýva primátora, aby v zmysle § 3 bod 7,písm. c)
zákona 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe odvolal Janette
Pichaničovú z funkcie riaditeľky ZUŠ vo Svidníku na základe správy hlavného kontrolóra
mesta Svidník
Cyril Dudáš, poslanec
- už v minulosti boli problémy podobného charakteru v školách a školských zariadeniach,
neviem, či sú neodborní ekonómovia, alebo mesto zanedbáva osvetu v oblasti odborných
školení.
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Vladimír Kaliňák, poslanec
- kto dlhší čas pracuje v školstve, vycíti, kde je problém, na ZUŠ som v Rade školy, na škole
nie sú len personálne problémy, ale aj problémy v oblasti financovania a ekonomiky, zo
správy hlavného kontrolóra mesta je jasné, že došlo k závažným porušeniam finančnej
disciplíny, začo zriaďovateľ musí odvolať riaditeľa školy.
Janette Pichaničová, riaditeľka ZUŠ
- poukázala na nedostatky bývalého vedenia, hlavný kontrolór nás upozornil na určité
nedostatky, ale je to na odvolanie riaditeľa?
Ján Holodňák, primátor
- pani riaditeľka so svojím tímom robí dobrú prácu a spravila pre školu kus výbornej práce,
- medziľudské vzťahy sú komplikované, ale nikdy to nebude ideálne.
Jozef Bujdoš, advokát
- zriaďovateľ školy môže riaditeľku odvolať v zmysle zákona za závažné porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov, treba si však uvedomiť, že to musí byť závažné
porušenie.
Doplňujúci návrh uznesenia poslanca Vooka: MsZ na základe správy z kontroly hlavného
kontrolóra mesta Svidník, konanej na základe uznesenia MsZ vo Svidníku č. 105/2015
vyzýva primátora mesta Svidník Jána Holodňáka, aby v zmysle § 3 bod 7, písm. c) zákona
569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe odvolal Janette Pichaničovú z
funkcie riaditeľky ZUŠ vo Svidníku. Návrh bol schválený, uznesenie č. 113/2015.
7. Návrh na vstup do Agentúry regionálneho rozvoja PSK
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 115/2015.
8. Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“
Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh uznesenia nebol schválený.
9. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- komisia finančná a správy majetku MsZ doporučuje schváliť predložený návrh s výhradami.
V rozprave vystúpili:
Marcela Ivančová, poslankyňa
- v akom stave je plnenie 2. zmeny rozpočtu, a to oprava prístrešku OD Vašuta, vybavenie
DK, chodník Jedľovka a osvetlenie násypu?
Reagoval primátor
- na základe prieskumu najnižšia cena na realizáciu chodníka smerom na Jedľovku je 17tis.
EUR, na opravu mozaiky na OD Vašuta práve prebieha výberové konanie, osvetlenie násypu
chceme riešiť komplexne v rámci mesta.
Pavel Olejár, poslanec
- navrhol úpravy položiek (viď nižšie)
Cyril Dudáš, poslanec
- podľa mňa suma za audit verejného osvetlenia je premrštená
Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora
- čiastka na audit verejného osvetlenia je oprávnená položka, bez ktorej sa nemôže podať
projekt.
Pozmeňujúci návrh poslanca Olejára úprava položky 3.3 navýšenie z 2000,00 EUR na 0,00
EUR.
Návrh bol schválený.
Pozmeňujúci návrh poslanca Olejára úprava položky 4.3 navýšenie z 20000,00 EUR na
35000,00 EUR a to: 15000,00 EUR pre ŠK Futura, 15000,00 EUR pre VK Slávia a 5000,00
EUR pre Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o.
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Návrh bol schválený.
Pozmeňujúci návrh poslanca Olejára úprava položky 6.2 navýšenie z 80,00 EUR na 0,00
EUR:
Návrh bol schválený.
Pozmeňujúci návrh poslanca Olejára úprava položky 8.3.3 navýšenie z 500,00 EUR na 0,00
EUR:
Návrh nebol schválený.
Pozmeňujúci návrh poslanca Olejára úprava položky 9.1 zníženie z 10000,00 EUR na
25000,00 EUR:
Návrh bol schválený.
10. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladal: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Návrh uznesenia k schváleniu uzatvorenia zmluvy o spolupráci, zmluvy o nájme a kúpnej
zmluvy medzi mestom Svidník a spoločnosťami Kaufland SR v.o.s. a DEVELOPMENT3,
s.r.o., že na povrchu časti pozemku vo vlastníctve mesta vybudujú rozšírenie chodníka pre
peších, svetelnú signalizáciu a inžiniersku sieť verejného osvetlenia za cenu 1,00 EURO bol
schválený, uznesenie č. 117/2015..
Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja za cenu 1,00 EURO pre ZRUS SR dvoch
nebytových priestorov vo vchode č. 1 na 5. poschodí v administratívnej budove nebol
schválený.
Návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok parcela č. KN C 2/1
a parcela č. KN CKN E 1-19/20 pre VSD, a.s. bol schválený, uznesenie č. 118/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu zmeny uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 30.12.2014 bol schválený,
uznesenie č. 119/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku parcela KN C 1180/477 bol schválený, uznesenie č. 120/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
novovytvoreného pozemku parcela KN C 202/629 bol schválený, uznesenie č. 121/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C
8/2 za cenu 900,00 EUR pre Tomáša Goriščáka, Ul. Záhradná 297/3 Svidník bol schválený,
uznesenie č. 122/2015.
K schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku parcela č. KNC 202/1 pre GAMA PLUS,
s.r.o. v rozprave vystúpili:
Primátor - predseda Bytového družstva Svidník predložil mestu zamietavé stanovisko z
dôvodu zvýšenej hlučnosti, ktoré vychádza z veľkej nespokojnosti občanov dotknutých
bytových domov.
Občania Michal Džupin, Vladimír Gajdoš - prevádzka autoumyvárne je hlučná.
Ján Vook, poslanec
- ľudia privítali tieto služby a sú s nimi spokojní, je potrebné určiť nejaké pravidlá.
Cyril Dudáš, poslanec
- p. Gajdoš, autoumyváreň už tam bola, keď ste vy začali stavať svoj objekt, takže ste vedeli,
koho budete mať za suseda.
Kamil Beňko, poslanec
- robil som obhliadku tejto lokality a nikomu z opýtaných občanov nevadila táto prevádzka.
Senaj Jozef, občan - bývam v tejto lokalite a nie je tam až taký hluk ako bol prezentovaný,
Nórbert Majdák, GAMA PLUS, s.r.o.
- garantujem vám, že keď sa táto prevádzka zrealizuje, bude to oveľa menej hlučnejšia.
Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj odpredaj časti pozemku parcela KN C
202/1 pre GAMA PLUS, s.r.o. bol schválený, uznesenie č. 123/2015.
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K schváleniu uzatvorenia zmluvy o spolupráci a kúpnej zmluvy so spoločnosťami Kaufland
SR v.o.s. a Prešovské zdravotníctvo, a.s. v rozprave vystúpili:
Peter Pilip, zástupca primátora
- predložený návrh je potrebné doplniť o návrh zmluvy o odkúpenie pozemku.
Ján Holodňák, primátor
- sťahujem tento návrh z dôvodu, že nie je predložený návrh zmluvy o odkúpenie pozemku.
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku KN C 1230/5 pre Štefana Kocura, Ul.
T.H.Ševčenka 23/11 bol schválený, uznesenie č. 124/2015.
Návrh na schválenie Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny „Obytný súbor
Ladomírka“
Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 125/2015.
12. Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 126/2015.
13. Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
3/2012 o výške mesačného príspevku za pobytu dieťaťa v materskej škole (MŠ), o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD), o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska
záujmovej činnosti (ŠSZČ), o výške príspevku v ZUŠ, o výške príspevku na úhradu nákladov
na nákup potravín v školskej jedálni (ŠJ), o výške príspevku na režijné náklady v ŠJ a o
podmienkach úhrady príspevkov
Predkladal: Ján Mihalík, OŠKŠaM MsÚ Svidník
Prítomní: riaditelia ZŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 127/2015.
14. Informatívna správa o pripravenosti ZŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2015/2016
Predkladal: Ján Mihalík, OŠKŠaM MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili:
Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež
- komisia odporúča predloženú správu zobrať na vedomie, v rozpočte na budúci rok je
potrebné hľadať finančné zdroje na obnovu techniky v ŠJ, prípadne zobrať úver na tento účel.
Marcela Ivančová, poslankyňa
- je potešujúce, že na ZŠ Karpatská sa vysporiadali s dlhoročnými záväzkami,
- apelujem na štatutárov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník, aby finančné operácie vykonávali v súlade so zákonom.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 128/2015.
15. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu
sezónu 2015/2016
Predkladal: Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- žiadam o písomnú konkrétnu informáciu, ako sa použila suma vo výške 30000,00 EUR v
roku 2014 a 2015 do opráv teplovodných rozvodov,
- tým, že spoločnosť Antik Telecom, s.r.o. položila chráničky do ryhy pre teplovody, znížila
konkurencieschopnosť káblového distribučného systému,
- k zníženiu konkurencieschopnosti prispel aj SLUŽBYT, s.r.o.,
- podľa mňa svojím konaním SLUŽBYT, s.r.o. porušil zmluvu o prenájme káblového
distribučného rozvodu, čo je dôvod na rozviazanie zmluvy.
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Reagoval: Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník
- postupovali sme v súlade s platným stavebným povolením
Cyril Dudáš, poslanec
- záujemcovia o káblový distribučný systém sa mali zjednotiť a spoločne umiestniť svoje
siete.
Peter Pilip, zástupca primátora
- moja firma prevádza stavebné práce, práce sa robili tak, aby boli dodržané normy, na
spoločnom stretnutí boli vyzvaní uchádzači, aby spoločne do jednej ryhy dali svoje optické
siete.
Pavel Olejár, poslanec
- zaujíma ma, kto to preberie a či bude skúšobná prevádzka, myslím si, že bude ohrozená
dodávka tepla, a to bude dôvod na vypovedanie zmluvy o nájme.
Ján Holodňák, primátor
- mesto zvolalo rokovanie, na ktorom ponúklo možnosť umiestnenia sietí do jednej ryhy
všetkým uchádzačom o výstavbu optickej siete. Návrh bol schválený, uznesenie č. 129/2015.
16. Informatívna správa o údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu
2015/2016
Predkladal: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník
V rozprave vystúpil:
Pavel Olejár, poslanec
- v správe som nenašiel navrhované opatrenia, chcem sa poďakovať za čistotu a kosenie v
meste, žiadam nájsť finančné zdroje na súvislé opravy chodníkov a miestnych komunikácií,
možno aj cestou úveru, v zmysle zákona je potrebné zverejňovať faktúry na webovej stránke,
žiadam označiť osobné služobné auto TS. Návrh bol schválený, uznesenie č. 130/2015.
17. Návrh na schválenie zámeru na prenájom časti nebytových priestorov DK na Ul. Sov.
hrdinov 354/38 vo Svidníku
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili:
Marcela Ivančová, poslankyňa
- ako sa budú využívať priestory DK, možno znovu otvoriť infocentrum
Ján Hirčko, poslanec
- intenzívne sa pracuje na projekte Destinácia Dukla v priestoroch v novozrekonštruovanej
budove oproti AB, ktorý som prezentoval na júnovom zasadnutí MsZ, bol by som rád, keby
sme hľadali cestu a spôsob ako tomuto projektu pomôcť a nie otvárať ďalšie infocentrum.
Ján Holodňák, primátor
- stačí vybudovať jedno silné informačné centrum
Návrh bol schválený, uznesenie č. 131/2015.
18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrhy uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom butiku č. 2,
5 na Ul. Karpatskej boli schválené, uznesenie č. 132 a134 /2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom butiku č. 3
na Ul. Sov. hrdinov bol schválený, uznesenie č. 133/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru č. 6 na Ul. Nábrežnej bol schválený, uznesenie č. 135/2015.
19. Návrh na obstaranie Zmeny č. 6 Územného plánu (UPN) mesta Svidník
Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh uznesenia k schváleniu obstarania zmeny č. 6 UPN Svidník v lokalite Ul. Karpatská za
budovou Bytového družstva Svidník nebol schválený.
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Návrh uznesenia k schváleniu obstarania zmeny č. 6 UPN Svidník v lokalite Ul. 8. mája
parcela KN C 202/1 bol schválený, uznesenie č. 136/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu obstarania zmeny č. 6 UPN Svidník v lokalite križovatka ulíc –
Ul. Sov. hrdinov a Ul. Bardejovská bol schválený, uznesenie č. 137/2015.
20. Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2015
Návrh bol schválený, uznesenie č. 138/2015.
21. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Štefanovi Jendrušovi
Predkladal primátor
V rozprave vystúpil:
Peter Breznoščák, predseda komisie pre udeľovanie cien - komisia odporúča predložený
návrh schváliť.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 139/2015.
22. Rôzne –
Cyril Dudáš, poslanec
- žiadam osadiť lavičky pri bytových domoch za Strednou priemyselnou školou (SPŠ)
Ján Vook, poslanec
- žiadam zrealizovať osvetlenie hrádze od 2. vodopádu po plaváreň na ZŠ 8. mája a osadiť
osvetlenie na novom ihrisku na Ul. mládeže,
Pavel Olejár, poslanec
- jednou z mojich priorít je vybudovanie parkoviska za SPŠ Svidník
Michal Zozuľák, poslanec
- žiadam zrealizovať výrub stromov na Ul. 8. mája bl. D/29.
Cyril Dudáš, poslanec
- na detskom ihrisku pri MUK treba osadiť koberec.
Stanislav Fek, OFaSM MsÚ Svidník
- informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta
Návrhy boli schválené, uznesenia č. 140-147/2015.
Cyril Dudáš, poslanec
- zvážiť výšku sumy za prenájom priestorov, pretože podľa mňa 7,00 EUR je smiešna suma.
Peter Pilip, zástupca primátora
- je potrebné zaslať poslancom MsZ rokovací poriadok z dôvodu dodržiavania počtu
vystúpení a dĺžke diskusného príspevku k prerokovávanej téme,
- žiadam opraviť chodník na Ul. Stropkovskej od rodinného domu p. Šmajdu po rodinný dom
p. Halčíkovej.
Primátor prečítal list od p. starostu z mesta Chrudim ohľadom služobnej cesty vedúcej
OŠKŠaM Viery Dercovej, v ktorom vysvetlil účel danej služobnej cesty.
23. Interpelácie poslancov
Pavel Olejár, poslanec
- žiadam o výpis transakcií použitia služobných platobnej karty za mesiace november –
december 2014 a júl – august 2015,
Vladimír Kaliňák, poslanec
- bude sa pokračovať v projekte terénna sociálna práca a komunitné centrum?
- v akom štádiu je rokovanie s p. Čechom ohľadom dobudovania prístupovej cesty k
hlavnému vchodu na ZŠ Ul. Karpatská?
Reagoval: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ
- po konzultácii s p. Čechom v uvedenej lokalite je vodovodná šachta a plynová prípojka,
preto sa čaká na stanovisko od dotknutých inštitúcií.
Reagovala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ
- projekt komunitné centrum končí k 30.9.2015 a terénna sociálna práca k 31.10.2015,
- momentálne nie sú žiadne výzvy
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24. Záver - primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 11. (neplánovaného) zasadnutia MsZ konaného 03.11.2015 v zasadačke MsÚ
1. Otvorenie - primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní prítomných
poslancov a hostí, informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov, poslanec Cyril Dudáš
ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. Za zapisovateľku určil Annu Vaškovú.
2. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora - MsR na zasadnutí dňa 03.11.2015 odporúčala
prerokovať a schváliť predložené materiály. Návrh bol schválený, uznesenie č. 149/2015.
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ
Predkladal: Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- v stanovisku z ministerstva bolo jednoznačne povedané, že MsZ má svoje kompetencie a
jedine MsZ môže určovať zásady pri narábaní s majetkom mesta
- na MsR sme sa dohodli, že primátor prijme také riešenie, že poslanci budú viac vtiahnutí do
medzinárodnej spolupráce,
- chýba mi aj prísľub, že na zasadnutiach MsZ budeme informovaní o služobných cestách
Návrh bol schválený, uznesenie č. 150/2015.
4. Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník
Predkladala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
V rozprave vystúpil:
Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež
- komisia odporúča predložené návrhy prerokovať a schváliť.
Návrhy boli schválené, uznesenia č. 151-153/2015.
5. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta
- v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Svidník spĺňa podmienky na vzatie úveru.
V rozprave vystúpili:
Vladimír Kaliňák, poslanec
- dnes stojíme pred otázkou, či prijať úver, alebo neprijať vo výške 750000 EUR, čo je
nemalá čiastka, bolo by dobré tento bod v tejto chvíli odložiť.
Marcela Ivančová, poslankyňa
- navrhujem zachovať sa pri tomto bode veľmi opatrne.
Peter Pilip, zástupca primátora
- určite tento úver nie je plánovaný, ale keď sme išli do tejto vízie, zmenili sa podmienky na
ministerstve tak, že najprv tento projekt musí mesto zaplatiť z vlastných zdrojov a až následne
sa to prefinancuje.
Pavel Olejár, poslanec
- nemali by sme to šiť horúcou ihlou.
Reagoval: Ján Holodňák, primátor
- dnes máme jedinečnú možnosť celú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Svidník
realizovať zo zdrojov ministerstva hospodárstva
- sťahujem tento bod z rokovania.
6. Rôzne
Pavel Olejár, poslanec
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- žiadam hlavného kontrolóra o zaujatie stanoviska k finančným operáciám, či sú v súlade s
Dodatkom č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník a Dodatkom č. 1
Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník,
- podľa mňa dochádza k porušovaniu zmluvy na prenájom káblového systému zo strany
SLUŽBYT, s.r.o., pretože firma Svitel naďalej prevádzkuje káblový systém v meste
Reagoval: Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta
- preveroval som faktúry a objednávky za obdobie od mesiaca máj 2015, kde som zistil 5
problémových faktúr
Reagoval: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - dodatky neboli porušené
Ján Vook, poslanec
- na zasadnutí 5.5.2015 som žiadal vedenie mesta, aby boli zverejnení všetci uchádzači
verejno-obchodných súťaží do 30000 EUR, nielen ten, kto vyhral.
Reagoval: Ján Holodňák, primátor
- mesto plní všetky podmienky v súlade so zákonom.
Poslanec Pavel Olejár, poslanec
- zatiaľ som nedostal stanovisko ohľadom porušovania nájomnej zmluvy na prenájom
káblového systému.
Reagoval primátor
- zaujmeme k tomu stanovisko.
Reagoval: Jozef Bujdoš, advokát
- podľa zmluvy, ktorá sa schválila nemôže byť prenajatý majetok žiadnej tretej osobe bez
súhlasu MsZ
Reagoval: Pavel Olejár, poslanec
- berie mesto internetové pripojenie od Svitelu?
- máme dôkaz, že Svitel využíva mestský káblový systém, ktorý nemá zazmluvnený, tak aký
iný silnejší argument je potrebný.
Reagoval primátor
- celý problém je v tom, že nemáme zástupcu SLUŽBYT, s.r.o., pretože je to neplánované
zasadnutie, kde pôvodne nebol plánovaný bod „Rôzne“.
6. Záver
Primátor - udelil Cenu primátora Františkovi Pochaničovi, poslancovi MsZ pri príležitosti
životného jubilea, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 12. (neplánovaného) zasadnutia MsZ konaného 10.12.2015 v zasadačke MsÚ
1. Otvorenie
Primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14
poslancov, poslanec Vladimír Žak ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. Za zapisovateľku
určil Annu Vaškovú. Návrh bol schválený, uznesenie č. 154/2015.
2. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
- mesto Svidník sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR,
- v júni bol spracovaný energetický audit verejného osvetlenia, žiadosť o nenávratný finančný
príspevok bola podaná v mesiaci september, ale ešte predtým sa uskutočnilo výberové
konanie na realizáciu projektu Obnova verejného osvetlenia, v ktorom zvíťazila firma ILC
FACTORY, a.s. Plzeň, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola posúdená a schválená.
Radek Pechman, zástupca firmy ILC FACTORY, a.s. Plzeň
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- na území východného Slovenska pôsobíme od roku 2005, celkové energetické úspory sa
budú pohybovať minimálne na úrovni 60 – 70 %, budú sa inštalovať svietidlá na báze LED
svetelných diód.
V rozprave vystúpili:
Cyril Dudáš, poslanec,
- nie som vnútorne stotožnený s touto výmenou, súčasné svietidlá sú 6-7 ročné, zdá sa mi
nemožná úspora na úrovni 60 - 70 %
Reagoval: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
- v súčasnosti sú platby zhruba okolo 80 tis. EUR, pri 50 % úspore by to činilo 40 tis. EUR,
takže návratnosť za spolufinancovanie mesta je dva a pol roka.
Reagovala: Marcela Ivančová, poslankyňa
- návratnosť do 3 rokov pri takejto investícii je vynikajúca.
Peter Pilip, zástupca primátora
- taktiež mesto nebude musieť riešiť údržbu verejného osvetlenia, čo je tiež úspora.
Ján Vook, poslanec
- v tomto prípade, myslím si, že je to dobrý krok, pretože z úspor budeme splácať úver.
Pavel Olejár, poslanec
- teším sa, že konečne budeme mať vo Svidníku inteligentné vedenie - elektrické,
Reagoval: Ján Holodňák, primátor
- je to veľmi výhodná investícia. V meste pribudne 30 nových stĺpov a svietidiel.
Pavel Olejár, poslanec
- treba sa poďakovať pánovi zástupcovi primátora, ktorému sa podarilo vybaviť na
ministerstve finančné zdroje na obnovu verejného osvetlenia.
Marcela Ivančová, poslankyňa
- vybuduje sa v rámci projektu aj osvetlenie násypu popri Ladomírke?
Peter Pilip, zástupca primátora
- tento projekt zahŕňa iba výmenu existujúcich svietidiel.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 155/2015.
3. Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Zoe Klusákovej-Svobodovej
Predkladal: Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
V rozprave vystúpil: Peter Breznoščák, predseda komisie pre udeľovanie Cien mesta Svidník
- komisia odporúča predložený návrh prerokovať a schváliť.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 156/2015.
4. Záver
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného 30.12.2015 vo veľkej zasadačke Okresného
úradu (OÚ) vo Svidníku
1. Otvorenie
Ján Holodňák, primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ. Informoval, že rokovania sa
zúčastňuje 15 poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
Predkladal: Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- za akú sumu sa predali inžinierske siete na IBV nad SPP 2. etapa a ako sa použili alebo
plánujú použiť tieto finančné prostriedky?
Reagoval: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
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- inžinierske siete sa predali za cca 135 tis. EUR, tieto finančné prostriedky boli použité na
krytie kapitálových výdavkov z roku 2015 aj z roku 2014.
Pavel Olejár, poslanec
- chcem podotknúť, že zasa sme išli do rizika, pretože sme urobili výdavok, ktorý nebol krytý
v rozpočte.
Primátor prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie.
Ján Vook, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k bodu č. 2
Návrh bol schválený, uznesenie č. 158/2015.
2. Rokovania MsR – informácia a závery
Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora
- MsR na svojom 11. zasadnutí dňa 27.11.2015 odporučila prerokovať a schváliť predložené
materiály. Návrh bol schválený, uznesenie č. 159/2015.
3. Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Prítomný: Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK
Cyril Dudáš, predseda komisie výstavby, dopravy, ŽP a RR MsZ komisia po prerokovaní
odporúča predložený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili:
Artúr Benes, generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK (ARR PSK)
- tento strategický dokument pomôže mestu Svidník čo najefektívnejšie využívať fondy
Európskej únie (EÚ), dokument nie je nemenný, takže aj v budúcnosti, nakoľko mesto
Svidník je členom ARR PSK, budeme napomáhať k ďalšiemu rozvoju mesta.
Primátor - myslím si, že mesto Svidník urobilo veľmi dobrý krok tým, že vstúpilo do ARR
PSK. Návrh bol schválený, uznesenie č. 160/2015.
4. Návrh zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Predkladal: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ - komisia po prerokovaní
odporúča tento návrh schváliť s výhradami vo viacerých programoch a podprogramoch, a to:
spoločenské akcie, vzdelávanie zamestnancov, navýšenie nákladov na nakladanie s odpadmi,
prevádzka kultúrnych zariadení a správa obce.
Reagoval: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- zdôvodnil úpravu položiek, ku ktorým mala výhrady komisia finančná a správy majetku
MsZ.
V rozprave vystúpili:
Pavel Olejár, poslanec
- predkladám pozmeňujúci návrh uznesenia tohto znenia:
v bode a) schvaľuje nenavýšiť výdavky v bodoch programu:
2.2 Spoločenské akcie (4 tis. EUR),
3.4 Vzdelávanie zamestnancov (1 tis. EUR),
6.1 Nakladanie s odpadmi (20 tis. EUR),
9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení (10 tis. EUR),
ostatné návrhy zmeny rozpočtu ostávajú bez zmeny,
navrhujeme zmenu rozpočtu vo výdajovej časti z plánu 11 638,42 tis. EUR na 9 751,32 tis.
8 EUR, v bode b) schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku (spoluúčasť) úveru na
výške 60,23 tis. EUR na dofinancovanie rekonštrukcie DK a zvyšok na krytie kapitálových
výdavkov rozpočtu mesta.
Marcela Ivančová, poslankyňa
- mám výhrady k navýšeniu položky za uloženie odpadu, chcem zdôrazniť, že cenu odpadu
ideme zvyšovať preto, lebo sa zvýšila cena za uloženie odpadu, keď som si porovnávala
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zverejnené údaje zo správy technických služieb, firmy Ekoservis, s.r.o. a záverečný účet
mesta, tak som zistila, že tieto čísla sú rozdielne,
- zdá sa mi toľko veľa otáznikov pri tejto téme, budem hlasovať proti navýšeniu tejto položky.
Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník
- my sme prepravca odpadu, kde každé jedno vozidlo, ktoré príde na skládku, je odvážené,
takže nechápem, prečo údaje medzi nami a firmou Ekoservis, s.r.o. sú rozdielne, rozdiel
medzi nami a mestom je tým, že naše údaje sú nielen za mesto, ale aj za obce.
Ján Holodňák, primátor
- aké sú ďalšie alternatívy, aby sme nevozili na skládku do Šemetkoviec?
Reagoval: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník
- najvýhodnejšie by bolo vyvážať na skládku do Stropkova.
Peter Pilip, zástupca primátora
- v novom roku plánujeme zvolať stretnutie s firmou Ekoservis, s,.r,o,, kde by sme riešili
možnosť, aby celá skládka prešla pod správu mesta s tým, že by sme zamedzili vozeniu
odpadu z iných okresov.
Reagovala: Marcela Ivančová, poslankyňa
- pri vyjednávaní treba počítať s tým, že firma Ekoservis, s.r.o. má pohľadávky voči obci
Šemetkovce vo výške 200 tis. EUR.
Cyril Dudáš, poslanec
- stále mi tu chýba komplexné riešenie
Primátor
- prosím pána Vlčinova, ako je to s platbami pre obec Šemetkovce.
Reagoval: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- obci Šemetkovce je povinné platiť 4,98 EUR za každú tonu uloženého odpadu, tým, že zo
začiatku sa tento poplatok neplatil, preto ma obec Šemetkovce pohľadávku voči firme
Ekoservis, s.r.o.
- rozdiel vo výkazoch firmy Ekoservis, s.r.o. a TS je z dôvodu, že TS uvádzajú iba údaje za
mesto Svidník
Primátor
- je dôležité, že za posledných 5 rokov sme pre občanov nezvýšili cenu za vývoz odpadu a
nezvýšime ju ani na budúci rok
- v meste Svidník máme zberný dvor, ktorý robí separáciu odpadu a takisto už máme
vybudovanú kompostáreň,
Reagovala: Marcela Ivančová, poslankyňa
- povedať, že za posledných 5 rokov sme nezvýšili cenu odpadu je trochu mylné tvrdenie.
Reagoval primátor
- k tejto téme som ochotný zvolať jedno mimoriadne MsZ.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 161/2015.
5. Návrh VZN mesta Svidník č. 6/2015,ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.
2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na
území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien
Predkladala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež MsZ
- komisia po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 162/2015.
6. Návrh VZN mesta Svidník č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v školách v meste Svidník
Predkladala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 163/2015.
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7. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 – 2018 a
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta
Svidník na roky 2016-2018
Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- predložil návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2016-2018.
Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ
- komisii na rokovanie bol predložený návrh nie v takej podobe ako je teraz, komisia
odporúčala doplniť materiál.
Poslanci Vladimír Kaliňák, Ján Vook, Marcela Ivančová vyjadrili svoj nesúhlas
s jednotlivými položkami v rozpočte.
Pavel Olejár, poslanec
- predložím návrh, ktorý nie je len mojím, ale nášho poslaneckého klubu, väčšiny poslancov
tohto znenia:
1.1 Výkon funkcie primátora znížiť o 5,6 tis. EUR,
2.1 Propagačný materiál, reklama znížiť o 10 tis. EUR,
2.2 Spoločenské akcie znížiť o 10 tis. EUR,
3.1 Právne služby mesta znížiť o 7,4 tis. EUR,
3.2 Správa hnuteľného majetku znížiť o 5 tis. EUR,
3.3 Správa nehnuteľného majetku znížiť o 15 tis. EUR,
3.4 Vzdelávanie zamestnancov znížiť o 6 tis. EUR,
3.6 Autodoprava znížiť o 3,08 tis. EUR,
6.1 Nakladanie s odpadmi znížiť o 20,9 tis. EUR,
7.4 Verejné osvetlenie znížiť o 45 tis. EUR,
9.1 Prevádzka kultúrnych zariadení znížiť o 39 tis. EUR,
9.2 Organizácia kultúrnych podujatí znížiť o 16,5 tis. EUR,
9.3 Športové podujatia znížiť o 5 tis. EUR,
10.1 Verejná zeleň znížiť o 10 tis. EUR,
10.2 Príspevok pre TS znížiť o 100 tis. EUR,
13.1 Správa obce znížiť o 172,18 tis. EUR,
O sumu 470,66 tis. EUR znížiť bežné výdavky na sumu 6 728,91 tis. EUR, upraviť výdavky
spolu na 11 625,03 tis. EUR a hospodársky výsledok (celkom) na 531,04 tis. EUR.
Ján Hirčko, poslanec
- som za to, aby sa šetrilo, ale považujem tento postup za neseriózny, neférový a za mocenský
boj.
Reagoval: Ján Holodňák, primátor
- celé napätie a nedôvera je v tom, že časť poslancov žiada, aby primátor robil personálne
zmeny, ale ja stále tvrdím, že je to v kompetencii primátora mesta a nie poslancov MsZ a v
ničom inom nie je problém, je na všeobecnej zhode poslancov MsZ, ktoré priority a aké cesty
sa budú realizovať
Vladimír Kaliňák, poslanec
za personálnymi zmenami netreba hľadať žiadne výmeny, žiadne prepúšťanie, my sme chceli
len to, aby vedúci potvrdili, že sú najlepší z najlepších a chceli sme výberové konania.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 165/2015.
Návrh uznesenia k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Olejára bol schválený, uznesenie č.
164/2015.
8. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladal: Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
K schváleniu zámeru na dlhodobý prenájom prevádzkovej budovy skládky komunálneho
odpadu v katastrálnom území Hrabovčík v rozprave nevystúpil nikto.
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Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na dlhodobý prenájom prevádzkovej budovy skládky
komunálneho odpadu v katastrálnom území Hrabočík bol schválený, uznesenie č. 166/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 202/630 pre GAMA PLUS,
s.r.o. Svidník bol schválený, uznesenie č. 167/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 8/2 pre Tomáša Goriščáka,
Svidník bol schválený, uznesenie č. 168/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku KN C 1230/12 pre Štefana Kocura, Svidník
bol schválený, uznesenie č. 169/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu uzatvorenia zmluvy o spolupráci a kúpnej zmluvy s odkladacou
podmienkou so spoločnosťami Kaulfand Slovenská republika, v.o.s. a Prešovské
zdravotníctvo, a.s. nebol schválený.
Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj pozemkov parcela KN C 32/2 a KN C 30/4
pre PSK Prešov bol schválený, uznesenie č. 170/2015.
Návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia MsZ vo Svidníku č. 120/2015 z 25.09.2015 bol
schválený, uznesenie č. 171/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku parcela KN C 1180/478 pre Slavomíra
Tkáča, Svidník bol schválený, uznesenie č. 172/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku
parcela KN C 383/38 bol schválený, uznesenie č. 173/2015.
9. Návrh VZN mesta Svidník č. 8/2015, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6
Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009v
znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014, č.
6/2014 a č. 7/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník bol
schválený, uznesenie č. 174/2015..
11. Návrh na obstaranie Zmeny a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Svidník
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník Návrh bol schválený, uznesenie
č. 175/2015.
12. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho štandardu,
blok B na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
V rozprave vystúpili:
Vladimír Žak, poslanec
- mám výhrady k tomu, akým spôsobom mesto zabezpečuje tieto nájomné byty, akým
spôsobom sa ide financovať kúpa týchto bytových domov
- zaujíma ma stanovisko poslanca Olejára, či stále si myslí, že takýto spôsob financovania
kúpy týchto nájomných domov nebude mesto stáť ani jedno euro, keď z predloženého návrhu
vidieť, že mesto z vlastných zdrojov zaplatí spoluúčasť vo výške 167 tis. EUR a navyše mesto
musí vyčleniť v rozpočte peniaze vo výške 462 800 EUR na splátky úverov zo ŠFRB,
Reagoval primátor
- úver sa bude splácať z nájomného.
Reagoval Pavel Olejár, poslanec
- stále si myslím, že mesto nezaplatí ani jedno euro, pretože to, čo bude mesto platiť, je
občianska vybavenosť a model je nastavený tak, že ministerstvo dáva určitú časť a
podmienkou pri určitej časti je spoluúčasť mesta.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 176/2015.
13. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho štandardu,
blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti bol schválený,
uznesenie č. 177/2015.
14. Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt Svidník –
MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie
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Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 178/2015.
15. Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Svidník –
MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie
Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 179/2015.
16. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov DK na Ul. Sov. hrdinov
354/38 vo Svidníku
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 180/2015.
17. Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru č. 4 v objekte budovy Prístavba DS na Ul. Centrálnej bol schválený, uznesenie č.
181/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru č. 2 v objekte budovy Prístavba DS na Ul. Centrálnej bol schválený, uznesenie č.
182/2015.
Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom butiku č. 6
na Ul. Sov. hrdinov bol schválený, uznesenie č. 183/2015.
18. Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3 na Ul. Nábrežnej 498
vo Svidníku
Predkladala: Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 184/2015.
19. Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník
Predkladala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrh uznesenia k udeleniu súhlasu ZŠ, Ul. Komenského 307/22 Svidník na prenájom
nebytových priestorov bol schválený, uznesenie č. 185/2015.
Návrh uznesenia k udeleniu súhlasu ZŠ, Ul. 8. mája 640/39 Svidník na prenájom nebytových
priestorov bol schválený, uznesenie č. 186/2015.
Návrh uznesenia k udeleniu súhlasu ZŠ, Ul. karpatská 803/11 Svidník na prenájom
nebytových bol schválený, uznesenie č. 187/2015.
20. Návrh na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník
Predkladala: Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 188/2015.
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016
Predkladal: Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 189/2015.
22. Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 1. polrok 2016
Predkladal: Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
Návrh bol schválený, uznesenie č. 190/2015.
23. Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník
Predkladal: Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník
Navrhol mesačný plat primátora v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. navýšiť o 20 %.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 191/2015.
24. Interpelácie poslancov
Pavel Olejár, poslanec
- predkladám návrh uznesenia v tomto znení: MsZ žiada MsÚ Svidník o stanovisko k
využívaniu KDS firmou SVITEL s.r.o. a žiada vykonať príslušné právne kroky,
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- MsZ žiada MsÚ Svidník o výklad Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania a s
majetkom mesta Svidník z 10. marca 2011 v zmysle schválených dodatkov.
Návrh bol schválený, uznesenie č. 192/2015.
Primátor
- správu o služobných cestách spracujeme a zašleme písomne
Návrh bol schválený, uznesenie č. 194/2015.
Jozef Poperník, poslanec
- je potrebné zo strany OVDŽPaRR MsÚ dohliadnuť a kontrolovať na to, ako vyzerajú
v meste rozkopané chodníky a cesty počas výstavby káblových sietí, ale týka sa to aj inej
výstavby
25. Rôzne
Ján Vook, poslanec
- na MsZ dňa 26.6.2015 som žiadal prítomného p. Kráľa o spoluprácu pri užívaní sociálnych
zariadení v zimnom období, keď je otvorené klzisko, taktiež som spomínal kávomat a
osvetlenie na striedačkách, za promptné zabezpečenie kávomastu a osvetlenia môžem
poďakovať p. Pichovi,
- aký prínos má pre mesto prenájom minigolfového ihriska za 1 EURO, v akom stave sa
nachádza tento priestor?
Reagoval: Holodňák, primátor
- p. Vook, si predseda komisie podnikateľskej činnosti, skúste p. Brudňáka nájomcu
minigolfového ihriska pozvať na rokovanie komisie
Jozef Poperník, poslanec
- je potrebné upriamiť pozornosť na separáciu odpadu a v tomto smere upozorniť občanov
Kamil Beňko, poslanec
- chcem poďakovať TS mesta za výrub stromov na Ul. 8. mája pri bl. 128 a LIDL,
Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- predniesol návrh na zmenu predlženia termínu skolaudovania stavby p. Gajdoša.
Návrh nebol schválený.
26. Záver
Primátor poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
01.01.2015 Tradične na pešej zóne privítali Svidníčania začiatok Nového roka.
Divákom hrala domáca skupina Fiesta zo ZUŠ. Pred polnocou Svidníčanom do roku 2015
zaželal veľa šťastia, zdravia a úspechov primátor mesta Ján Holodňák spolu s poslancom PSK
a zároveň zástupcom primátora Petrom Pilipom. Hymnu zaspieval operný spevák Igor Kucer
a vyvrcholením programu bol ohňostroj.
20.01.2015 sa konali oslavy 70. výročia oslobodenia Svidníka. Delegácie mesta,
štátnej a verejnej správy, politických strán, organizácií a SZPB sa zúčastnili osláv, ktoré sa
začali pietnymi aktmi kladenia vencov pri Pamätníku Sovietskej armády, pokračovali pri
soche arm. generála Ludvíka Svobodu a potom pri Pamätníku Československej armády na
Dukle. Osláv sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec Bieloruskej republiky
v SR Vladimír Serpikov a zástupca pridelenca obrany pri veľvyslanectve Ruskej federácie
v SR Jevgenij Karpuchov. Po pietnych aktoch sa v ZUŠ vo Svidníku uskutočnila slávnostná
akadémia.
08.05.2015 - ObÚ vo Svidníku, SZPB a Mesto Svidník boli organizátormi
spomienkových slávností pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2.
svetovej vojny. K účastníkom pietneho aktu sa prihovoril prednosta ObÚ vo Svidníku Jozef
Baslár, pri Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu predseda OV SZPB Jozef Rodák a na
Pamätníku československej armády na Dukle primátor mesta Ján Holodňák a pravnuk
Ludvíka Svobodu Mirek Klusák. Prezident SR Andrej Kiska zapálil prvé Sviečky vďaky pri
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Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle a potom pri Pamätníku Sovietskej armády vo
Svidníku. Zapálením Sviečok vďaky na hroboch padlých vojakov si uctil ich hrdinstvo
a pripomenul 70. výročie skončenia druhej svetovej vojny. Počas celého pobytu v našom
regióne ho sprevádzal primátor mesta Ján Holodňák. Prezident neskôr zapálil Sviečky vďaky
aj na iných cintorínoch na Slovensku.
V Podduklianskej knižnici sa pri príležitosti osláv Dní Svidníka uskutočnil seminár
k 660. výročiu prvej písomnej zmienky o Svidníku. Seminár otvoril primátor mesta Ján
Holodňák, po ktorom vystúpili prednášajúci o histórii, dejinách i súčasnosti Svidníka.
Oslavy 71.výročia Karpatsko – duklianskej operácie (KDO) sa začali pietnymi aktmi
5. októbra 2015 v Poľskej republike. 06.10.2015 sa oslavy KDO začali pietnymi spomienkami
pri Pamätníku Československej armády na Dukle. Kladenia vencov sa zúčastnil prezident SR
Andrej Kiska, predseda vlády SR Róbert Fico, poslanci NR SR, generalita Ozbrojených síl
SR, hostia z Poľska, Česka a veľvyslanectiev, zástupcovia štátnej a verejnej správy, priami
účastníci bojov, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov SR a občania. K účastníkom
pietneho aktu na Dukle sa prihovoril prezident SR Andrej Kiska a predseda vlády SR Róbert
Fico. Oslavy pokračovali pri Soche arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, kde sa účastníkom
prihovoril primátor mesta. Pietnym aktom kladenia vencov, príhovorom prednostu okresného
úradu vo Svidníku Jozefa Baslára pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a panychídou
sa oslavy 71. výročia KDO ukončili.
Ceny primátora v roku 2015 - Peter Blicha (dôchodca, bývalý primár v nemocnici vo
Svidníku - 70), Jozef Kurty (pracovník MsÚ OŠKŠaM - 60), Vlasta Lažová (zástupkyňa ZŠ
8. mája - 60), Alexander Hrico (zástupca ZŠ Komenského – 60), Marek Sliwinski (primátor
Strzyzów), Pavol Orenič (podnikateľ – 50), Miroslav Kundrík (generálny riaditeľ SEVAK
Žilina - 50), Mária Mačošková (speváčka ľudových piesní – 75), Peter Pilip (zástupca
primátora – 50), Jaroslav Dumyn (primátor Rachov), Jozef Pagač (dôchodca - 70), Emil
Timko (dôchodca - 70), František Pochanič ( poslanec MsÚ, vedúci Úradu práce vo Svidníku
- 60), Ján Kosár (riaditeľ SOŠ technickej vo Svidníku - 60)
Ďakovné listy – Ingrid Fedorkovičová (riaditeľka ZŠ 8. mája), Ján Štefanišin
(pracovník MsÚ), Helena Lacová (riaditeľka ZŠ Komenského), Michal Adamečko (invalidný
dôchodca), Peter Barilla (športový redaktor), Milan Miňo (dôchodca, predseda OV
Slovenského zväzu včelárov), Ladislav Koudelka (jubilant je stále aktívny v odevnom
priemysle, bývalý riaditeľ OZKN), Gabriel Kaliňák (riaditeľ SLUŽBYTu), Bohumil Kačmár
(zamestnanec MsÚ)
V obradnej sieni prijal primátor volejbalových majstrov Slovenska kadetov v ročníku
2014/2015. Mladým volejbalistom sa poďakoval za ich vynikajúce športové výkony.
Ďakovné listy odovzdal aj trénerom Mariánovi Vítkovi a Petrovi Tholtovi, Jozefovi Žákovi za
podporu volejbalu a bratom Hirčkovcom za ich prínos a rozvoj volejbalu vo Svidníku.
Primátor prijal v obradnej sieni majstrov Slovenska vo volejbale starších žiakov
v ročníku 2014/2015. Úspešným žiackym majstrom, trénerom i CVČ vo Svidníku odovzdal
ďakovné listy.
Blahoprajný list zaslal primátor rodákovi Ľubošovi Maliňákovi, majstrovi sveta
v kulturistike, pri príležitosti jeho jubilea.
Už tradične prijal primátor v obradnej sieni nových občanov mesta Svidník
i jubilantov.
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - APUMS je dobrovoľnou
záujmovou a od politických strán nezávislou organizáciou prednostov úradov územnej
miestnej samosprávy miest a obcí v SR. 12. – 13.03. sa v Podbanskom konala odborná
konferencia APUMS SR. Konal sa tiež snem, ktorého hlavným bodom boli voľby, ktoré
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prebiehajú v štvorročných cykloch. Za prezidenta APUMS SR bol opätovne zvolený Peter
Ágh. Volená bola aj 11-členná rada Bývalý Východoslovenský kraj v nej najbližšie 4 roky
budú zastupovať: Ondrej Bartko (prednosta MsÚ Humenné), Jela Bednárová (prednosta MsÚ
Spišská Nová Ves) a Vladimír Šandala (prednosta MsÚ Svidník).
Štátna správa
Podľa polície v roku 2015 bolo v okrese Svidník zistených 50 prípadov násilnej kriminality,
objasnených bolo 44, čo je 88-percentná úspešnosť. Najviac bolo ublížení na zdraví (24)
a nebezpečného vyhrážania (16). V okrese Svidník v roku 2015 nezaznamenali žiadnu vraždu.
Z mravnostnej kriminality bolo v okrese Svidník zaznamenané a objasnené 1 znásilnenie a 7
zistených a objasnených sexuálnych zneužívaní iných osôb. Z 85 prípadov majetkovej
kriminality bolo objasnených 54, z toho 26 bolo krádeží vlámaním, objasnených 17. 5
vlámaní bolo do víkendových chát. Z ostatnej kriminality prevládalo zanedbanie povinnej
výživy (43), ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (40), dopravné nehody cestné (10).
V ekonomickej kriminalite bolo zo 170 prípadov objasnených 111. Najviac rezonovalo
skrátenie dane, poplatkov (54), úverový podvod (31). Napriek týmto údajom podľa polície
najbezpečnejšie na Slovensku je stále vo Svidníku, Starej Ľubovni a v Bánovciach nad
Bebravou.
Veľká policajná drogová razia, akú Svidník ešte nezažil, sa odohrala v júni. Policajti
z viacerých útvarov zasahovali za starou kovovou tribúnou svidníckeho futbalového štadióna,
ale i na ceste pred Stročínom v smere od Svidníka. Nasledovalo niekoľko razií v bytoch v
rôznych častiach Svidníka, napríklad na Ulici 8. mája (za Lidlom), ale i v garáži na
Duklianskej ulici. Policajti sa zamerali na drogových dílerov a zásah bol úspešný. Podľa
štatistiky v roku 2015 boli zistené a objasnené 2 prípady nedovolenej výroby a držania
omamných látok a jeden objasnený prípad drog pre vlastnú potrebu.
V októbri Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku oslávilo
50. výročie svojho založenia.
Dlhoročný riaditeľ svidníckej pobočky Štátneho archívu Richard Pavlovič ukončil
svoje pôsobenie vo Svidníku.
Významné návštevy
19.03.2015 Svidník navštívil prezident SR Andrej Kiska. Prezident s primátorom
hovoril o situácii v meste i regióne. Neskôr prezident navštívil firmy Boper i Malý gazda
a nakoniec sa stretol so študentmi Spojenej školy, s ktorými aj obedoval.
Do Svidníka zavítali na pozvanie primátora turistickí sprievodcovia z turistického
oddielu PTTK Krosno. Hostiteľom bol náš turistický oddiel KST Doliny a Hory a Andrej
Slivka. Turisti navštívili múzeá, chrámy a vyskúšali vodné atrakcie v AquaRuthenii.
28.03.2015 navštívil naše mesto poslanec a predseda Výboru NR SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie Martin Fecko, ktorý sa stretol s primátorom. Na
stretnutí sa rozprávali na tému pozemkov, poľnohospodárstva, ciest, životného prostredia,
ROEP, STK, cesty R4 a ďalších otázkach.
14.05.2015 navštívil MsÚ pri svojej pracovnej ceste na východe Slovenska poslanec
NR SR a niekdajší minister spravodlivosti i vnútra Daniel Lipšic. Poslanca prijal primátor a
venovali sa problematike nášho kraja, rovnako ako nevyhnutnosti dostavby rýchlostnej cesty
R4.
Naše mesto navštívil aj poslanec NR SR Viliam Novotný. V rozhovore s primátorom
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ako prioritný cieľ riešili dobudovanie medzinárodnej cesty R4, jednali o možnostiach
cezhraničnej spolupráce, hovorili o Karpatskom Euroregióne a rozšírení spolupráce aj
s maďarskými mestami, využívaní Eurofondov. Stretli sa aj so zástupkyňou primátora
Strzyzowa Dagmarou Preisner.
29.05.2015 prijal primátor delegácie zúčastňujúce sa Rusínskeho festivalu z Vrbasu na
čele s primátorom Bratislavom Kažinom, z Chrudima s primátorom Petrom Řezníčkom,
z Rumunska s predsedom Rusínov Rumunska Michajlom Laurukom. Delegáciu z KPD
Karpaty Vrbas viedol Dajan Zahoriansky, poľských Lemkov zastupoval Fedor Gocz a prijatí
boli aj hostia z Rachova a Národného zväzu Rusínov Srbska a tiež aj otec Benedikt. Primátor
sa poďakoval aj ľudom, ktorí stáli pri zrode Rusínskeho festivalu – Milanovi Mňahončákovi,
Milošovi Strončekovi a svojmu zástupcovi Petrovi Pilipovi.
Primátor prijal primátora mesta Bardejov, pána Borisa Hanuščáka. Predstavitelia
našich miest rozoberali tému vstupu mesta Svidník do organizácie OOCR - Oblastná
organizácia cestovného ruchu.
Primátor privítal vo Svidníku košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda
Bobera. V spoločnosti rímskokatolíckeho kňaza Petra Marčáka hovorili o spolupráci
s cirkvami vo Svidníku. Arcibiskup zavítal do nášho mesta pri príležitosti odchodu riaditeľa
SZŠ milosrdného Samaritána a Gymnázia blahoslavenej Matky Terezy vo Svidníku Andreja
Gimu do dôchodku.
Poľská Gmina Zarszyn pripravila rekonštrukciu bojov z 2. svetovej vojny 23.5. –
24.5.2015 v Nowosielcach. V rámci tohto projektu navštívili žiaci zo Zarszyna naše mesto.
Na rekonštrukciu bojov do Poľska cestovali žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája vo
Svidníku v rámci projektu Hľadanie multikultúrnej histórii pohraničia. Rekonštrukcie bojov
z 2. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila v Nowosielcach sa zúčastnil aj primátor Ján
Holodňák, pretože partnerským mestom v projekte bol aj Svidník.
01.07.2015 Primátor privítal vo Svidníku košického arcibiskupa – metropolitu Mons.
Bernarda Bobera. V spoločnosti rímskokatolíckeho kňaza Petra Marčáka hovorili o spolupráci
s cirkvami vo Svidníku. Arcibiskup zavítal do nášho mesta pri príležitosti odchodu riaditeľa
Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána a Gymnázia blahoslavenej Matky
Terezy vo Svidníku Andreja Gimu do dôchodku.
01.07.2015 sa primátor stretol s najstarším občanom Svidníka 93-ročným Jánom
Majdom. Pri príležitosti 90. narodením navštívil primátor mesta Ján Holodňák spolu so
svojim zástupcom Petrom Pilipom a vedúcou OSZPČaO Martou Jackovou pani Máriu
Dudášovú.
V júli navštívili naše mesto dvaja poslanci z partnerského mesta Swidnik Mirosław
Tarkowski – predseda komisie zdravia, športu a turistiky a Jerzy Irsak – predseda komisie
stratégie a rozvoja mesta. Primátor ich privítal spolu s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou.
Svojou prítomnosťou Svidník poctil 03.09.2015 Vladyka Babjak, ktorý sa zapísal do
pamätnej knihy mesta. Spolu s Vladykom prišiel aj Svidníčanom blízky otec Petrík a súčasný
duchovný otec Pulščák.
Svidník navštívil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý
priviezol svidníckym dobrovoľným hasičom dar - nové auto hasičské auto Iveco
a protipovodňový prívesný vozík.
Primátor prijal 04.09.2015 návštevu z Čiech. Potomkovia bojovníkov v II. sv. vojne sa
zaujímajú o históriu, ktorá poznačila kraj pod Duklou.
Primátor privítal na MsÚ prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka
SJ. S arcibiskupom prišli aj duchovní Mons. Ľubomír Petrík a o Marek Pulščák. Primátor
potom odovzdal arcibiskupovi ďakovný list.
Primátor Ján Holodňák bol 24.11.2015 prijatý prešovským arcibiskupom a
metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ v arcibiskupskej rezidencii v Prešove. Primátorovi
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Jánovi Holodňákovi bola udelená Zlatá medaila blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla
Petra Gojdiča OSBM za vynikajúcu spoluprácu, rozvoj a šírenie dobrého mena
Gréckokatolíckej cirkvi v meste Svidník i na Slovensku a mimoriadny osobný podiel a
podporu pri zveľaďovaní cyrilo-metodského dedičstva prostredníctvom kultúry v regióne.
Primátor sa stretol s Jánom Jurčišinom, priamym účastníkom bojov za oslobodenie.
Družobné vzťahy – partnerstvá
20.03.2015sa v partnerskom meste Strzyżów uskutočnil koncert Mocne Granie „Art
Happening“. Bolo to prvé podujatie v rámci projektu „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny”,
ktorý je realizovaný Gminou Strzyżów a mestom Svidník. Svidník reprezentovala skupina
Cinnamon Wind a skupina zložená zo žiakov a učiteľov ZUŠ. Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Karpatského Euroregiónu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 20072013. V nedeľu prebehla súťažná prehliadka, na ktorej žali úspech naše deti. Odborné poroty
jednohlasne dali na 1. miesto v divadelnej kategórii LDO ZUŠ Svidník, v speváckej kategóri
isa na prvom mieste umiestnilo duo V. Siváková – M. Sivák, tretie miesto získala D. Paňková
a v tanečnej kategórii bol prvý DFS Makovička. Poľsko - slovenský kultúrny jarmok
pokračoval plenérom, ktorý sa konal v penzióne v Medveďom. Na plenéri sa zišli maliari zo
Svidníka a okolia spolu s maliarmi zo Strzyzowa. Na MsÚ ich prijal primátor s vedením
mesta. Dva dni maliari tvorivo pracovali a ich diela sa vystavujú teraz v Strzyzowe. Otvorenia
výstavy sa zúčastnilprimátor Ján Holodňák, spolu s vedúcou OŠKŠaM MsÚ Vierou
Dercovou, ktorý odovzdal Cenu primátora bývalému primátorovi Strzyzowa Marekovi
Slivinskému za dlhoročný rozvoj spolupráce v rôznych oblastiach medzi oboma partnerskými
mestami. 17.05.2015 pokračoval Poľsko – slovenský kultúrny jarmok druhou časťou pod
názvom Poľsko-slovenský piknik „V susedstve”, ktorý sa uskutočnil v DK vo Svidníku.
V úvode privítal divákov prednosta MsÚ Vladimír Šandala spolu so zástupkyňou primátora
Strzyzowa Dagmarou Preisner. V programe vystúpili folkloristi zo Strzyzowa a FS
Makovica. Pikniky boli sprevádzané ochutnávkou regionálnych, tradičných poľských a
slovenských jedál.
18.06.2015sa primátor mesta Svidník stetol s predsedom zahraničného výboru
maďarského parlamentu Zsoltom Nemethom, maďarským konzulom na Slovensku a s
podpredsedom PSK Radovanom Cuhom. Stretnutia sa zúčastnili aj primátori mesta
Nyiregyhazy, Vranova, VeľkéhoŠariša a starosta Zborova. Stretnutie v Prešove sa konalo na
tému spolupráce a pozdvihnutia kraja. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe vybudovania
rýchlostnej cesty a nevyhnutnosti spolupráce v projektoch. Rovnako sa preberala aj dôležitosť
mestských partnerstiev.
V ZUŠ vo Svidníku sa uskutočnil seminár v rámci projektu spolufinancovaného EÚ
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Úspešným prijímateľom
je mesto Svidníka a partnerom poľská Gmina Zagorz. V rámci tohto projektu sa postavili dve
detské ihriská na uliciach Karpatská a Mládeže a v MŠ gen. Svobodu bolo zriadené centrum
matiek.
Začiatkom júla bola podpísaná v ZUŠ dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi
mestom Svidník a macedónskym mestom Krivá Palanka. Zmluvu podpísali primátori oboch
miest – Ján Holodňák a Arsencho Aleksovski.
19.08.2015 zvolal primátor pracovné stretnutie na MsÚ návrhu koncepcie rozvoja
cyklotrás v Slovensko – poľskom pohraničí. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia:
VÚC Prešov, OZ Dukla, MsÚ vo Svidníku a zástupcovia z poľskej strany z Jasla, Gorlic,
Krosna a ďalších obcí.
Z partnerského mesta Chrudim v októbri navštívilo Svidník bábkové divadlo Ahoj.
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Počas dvoch dní vzhliadli rozprávky v DK deti ZŠ i MŠ.
09. - 11.10.2015 navštívili partnerské mesto Chrudim zastupitelia Svidníka – primátor
Ján Holodňák a poslanci MsZ Vladimír Kaliňák, Pavel Olejár, Jozef Popernik, František
Pochanič, Nadežda Fedorková. Zastupitelia nášho mesta mali bohatý pracovný program, v
doprovode vicestarostov mesta Chrudim Romana Málka, Miroslava Tejkla a Jaroslava
Trávnička rokovali napríklad s úradníkmi z odboru školstva, manažérkou Zdravého mesta,
pracovníkmi Úradu práce, pozreli si areál technických služieb a zberného dvora, zoznámili sa
s činnosťou MsP. Rokovalo sa o budúcej spolupráci.
Výstavba a zmeny charakteru obce
Dom kultúry prešiel významnou zmenou a v jeho interiéri sa návštevníci a účinkujúci
cítia teraz komfortne. Nástennú maľbu s ľudovým motívom, ktorá zdobí vstup do sály,
zrekonštruoval akademický maliar Pavel Michalič.Tento figurálny motív vo veľkosti 12m x
3,7 m vytvorili M. Dic a A. Gaj ešte v rokoch 1963-64.
V ZŠ 8. mája vo Svidníku prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, na ktoré
získali finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu v sume skoro 36 tisíc eur so
spolufinancovaním mesta 5% čopredstavuje 933 eur. Rekonštrukcia sa týka 3 dievčenských a
3 chlapčenských toaliet, tieto stavebné zmeny realizuje svidnícka firma MIKOSTAV.
V roku 2015 sa rekonštruovala cesta I/77 medzi Smilnom a Svidníkom v celkovej
dĺžke 22,5 km a vo Svidníku pokračovala rekonštrukcia až po rázcestie Kapišová o dĺžke 3,2
km s celkovým nákladom 20 337 992,62 €. Stavba je rozdelená do desiatich častí
a predpoklad ukončenia je v apríli 2016. Vo Svidníku poklopali základný kameň stavby
v pondelok 9.3.2015. Na slávnostnom otvorení sa prihovoril štátny tajomník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, primátor Ján Holodňák,
prednosta OÚ Jozef Baslár a zástupcovia zhotoviteľa. Rekonštrukciou cesty sa výrazne
zlepšia podmienky cestovania, jazdy a bezpečnosti prevodičov, cestujúcich i chodcov. Stavbu
realizujú FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno a SLOV-VIA, s r.o. Poprad
a Woonerf, spol. s r.o. Prešov.
V rámci projektu sa postavili dve detské ihriská na uliciach Karpatská a Mládeže
a v MŠ gen. Svobodu bolo zriadené centrum matiek. Primátor poďakoval partnerovi Gmine
Zagorz i PSK za pomoc a ústretovosť pri realizácii projektu. Žiadosť o NFP bola predložená
na PSK v roku 2012, v roku 2013 bola zaradená do rezerv žiadateľov a riešená bola v januári
2015. Celkový rozpočet projektu je 54 181 €, dotácia z ERDF je 46 054 €, zo ŠR SR 5 418 €
a vlastné náklady mesta sú 2709 €. Dodávateľom sú firmy H.K.K. mont, s.r.o. Svidník
a JUMI-Stav, s.r.o. Svidník.
Vo Svidníku prebiehala v roku 2015 ďalšia etapa výmeny teplovodných rozvodov na
sídlisku Utra. Výmena rozvodov čaká ešte Karpatskú ulicu.
Na Festivalovej ulici pokračovala výstavba dvoch nových bytových domov nižšieho
štandardu blokov B a C. Výstavbu schválilo MsZ, ako aj prenájom pozemku pre združenie
spoločností HKK mont, s.r.o. Svidník a JUMISTAV, s.r.o. Svidník. Súčasťou výstavby je aj
prislúchajúca technická vybavenosť. Obidva bytové domy nižšieho charakteru by mali byť
dokončené do 31.12.2016 a odkúpené mestom Svidník. Kúpa 2 x 28 bytov by mala byť
zabezpečená úverom zo ŠFRB vo výške 70 % a dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 %.
Mimoriadne dôležité rokovanie absolvovali 30.09.2015 predstavitelia mesta Svidník,
primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip a prednosta MsÚ Vladimír Šandala so
zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Milanom
Starinským. Predmetom rokovaní bol príchod investora v oblasti stredne ťažkého alebo
ľahkého strojárstva. Región Svidníka má dlhoročnú tradíciu v oblasti strojárenstva a táto
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investícia v našom meste by priniesla množstvo pracovných miest a rozvoj strojárenskej
výroby, ktorý v meste posledné roky klesal. Pán Starinský predniesol záujem investora o
plochu okolo 10ha.
Nové ihrisko - workout vo Svidníku slávnostne otvoril Michal Goriščák, primátor Ján
Holodňák a poslanec PSK Peter Krajňák. Na otvorení predviedli ľahšie i ťažšie cviky
nadšenci tohto športu z Košíc Street Workout Brothers. V meste sa podarilo za posledné
obdobie postaviť niekoľko ihrísk pre väčšie i menšie deti.
Mesto Svidník zrealizovalo kompletnú obnovu verejného osvetlenia - vymenili 981
svietidiel za nové, moderné LED svietidlá.
Školstvo
Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže (OŠKŠaM) MsÚ vo Svidníku pripravil dve
súťaže k 70. výročiu oslobodenia Svidníka. Prvou bola výtvarná súťaž „Pohľadnica mesta
Svidník očami detí“. Odborná porota v zložení: Vladimír Makara a p. Guzlejová zo ZUŠ vo
Svidníku určila poradie:
Materské školy:
1. Bibiána Kotuličová - MŠ Ľ. Štúra
2. Miriamka Fecenková – MŠ 8.mája
3. Terézia Lastivková – MŠ gen.Svobodu
1. – 4. ročník ZŠ:
1. Liliana Iszófová – ZŠ Karpatská
2. Natália Vojteková – ZŠ 8.mája
3. Martina Šimcová - ZŠ Komenského
7. - 9. ročník ZŠ:
1. Mária Pavlíková – ZŠ Komenského
2. Martin Hudák – ZŠ Komenského
3. Sabína Rimová – ZŠ 8.mája
Cenu poroty získala Alexandra Dzurová – ZŠ 8.mája.
Druhou súťažou, ktorá sa uskutočnila v spolupráci vo VHM múzejné oddelenie Svidník, bol
4. ročník vedomostnej súťaže v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ. Porota v zložení: Peter Holík
a Gabriel Blaško – múzejné oddelenie Svidník a Richard Pavlovič – Štátny archív v Prešove,
pobočka Svidník vyhodnotila kvíz aj odpovede družstiev a určila poradie:
1.
ZŠ Karpatská
2.
Cirkevná ZŠ sv. Juraja
3.
ZŠ Spojená škola
4.
ZŠ Komenského
5.
ZŠ 8. mája
Ceny všetkým súťažiacim odovzdal primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ VHÚ Bratislava
Miloslav Čaplovič.
27.03.2015 pozval pedagógov zo ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ na oslavy Dňa učiteľov.
V DK privítal primátor pedagógov a poďakoval sa im za ich činnosť. Spolu s vedúcou
OŠKŠaM Vierou Dercovou potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy.
Ocenení pedagógovia:
ZŠ Komenského – Jozef Poperník, Emília Šupšáková, Kristína Tirerová, Ivan Zbihlej
ZŠ 8. mája - Janka Bartková, Jaroslav Genco, Viera Kurtyová
ZŠ Karpatská – Juraj Cahajla, Mária Saganová
Spojená škola - Igor Sagan, Helena Vaškaninová
ZUŠ – Viera Guzlejová
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MŠ 8.mája – Helena Michalková
MŠ Ľ. Štúra – Nadežda Mulíková
MŠ gen. Svobodu – Jana Sadivová
V kultúrnom programe učiteľom vystúpil výborný folklórny súbor PUĽS z Prešova.
30.03.2015 sa primátor stretol s bývalými pedagógmi v AB reštaurácii.
Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovala Rada odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy (ROZPSAV) v okrese Svidník 25. ročník volejbalového turnaja pri príležitosti
Dňa učiteľov. Účastníkov privítala v ZŠ Karpatská okresná predsedníčka ROZPSAV Anna
Džupinová, spolu s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou. Zvíťazilo družstvo z Krajnej
Poľany.
Netradičnú hodinu vlastivedy zažili druháci zo ZŠ Komenského a po nich aj ich
rovesníci zo ZŠ Karpatská. Preberali učivo o samospráve, a preto prišli rovno na MsÚ, aby
priamo z úst primátora dostali odpovede, ktoré ich najviac zaujímali. V zasadačke MsÚ ich
privítal primátor mesta Ján Holodňák s prednostom OÚ Jozefom Baslárom.
Prvá polovica mája sa pre študentov odboru odevný dizajn zo Strednej priemyselnej
školy vo Svidníku už tradične nesie v znamení kreatívnej tvorby a súťaženia. Odevní dizajnéri
si z Prostějovskej zlatej ihly priniesli dve prvé miesta.
V DK sa uskutočnil kvíz k 660. výročiu prvej písomnej mienky o Svidníku. Súťaž pre
všetky svidnícke ZŠ zorganizovalo CVČ Svidník. Programom sprevádzal riaditeľ CVČ
Jaroslav Ivančo, ktorý okrem súťažiacich privítal primátor, poslancov MsZ, zástupcu
primátora z partnerského mesta Chrudim Romana Málka, riaditeľov ZŠ, zástupcov inštitúcií,
historikov a žiakov. Z víťazstva sa tešili žiaci ZŠ Karpatská, druhí boli žiaci ZŠ Spojená škola
a tretie miesto si vybojovali žiaci ZŠ Komenského. Víťazné družstvá dostali šek v hodnote
300 €, 200 € a 100 € a zároveň sa všetci súťažiaci zúčastnili 3-dňového výletu do Chrudimu
a Prahy.
Primátor pozval všetkých žiakov 9. ročníkov do DK. Spolu s vedúcou OŠKŠaM
Vierou Dercovou ocenili pamätným listom pri príležitosti ukončenia ZŠ za výborný prospech,
vzorné správanie a reprezentáciu školy deviatakov zo ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája, ZŠ
Karpatská, ZŠ Spojená škola a ZŠ Cirkevná sv. Juraja. Pri tejto príležitosti ocenil aj majstrov
Slovenska v minicool volejbale chlapcov.
02.09.2015 sa začal sa školský rok 2015/2016. Slávnostného otvorenia školského roka
sa zúčastnil aj primátor Ján Holodňák a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. Ako prvú pozdravili
ZŠ Komenského, potom ZŠ 8. mája a neskôr ZŠ Karpatskú. V príhovore primátor privítal
žiakov, rodičov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl. Nakoniec sa zúčastnili aj
svätej omše pre žiakov CZŠ sv. Juraja. Všetci prváci dostali od primátora darček – knihu Daj
ma, mamička, do školy. Do 45 tried v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by malo zasadnúť
v novom školskom roku 997 žiakov, čo je o 30 menej ako v predchádzajúcom školskom
roku a do 17 tried MŠ je zapísaných 370 detí, čo je nárast o 8 detí. ZUŠ bude navštevovať
viac ako 850 žiakov.
08.10.2015 si primátor mesta Svidník, vedúca OŠKŠaM a poslanec MsZ Vladimír
Kaliňák boli obhliadnuť nové vybavenie ŠJ. Pribudol varný kotol a výdajné pulty v ZŠ
Komenského a ZŠ 8. mája, v ZŠ Karpatskej majú okrem nových výdajných pultov aj
umývačku riadu. ZŠ Komenského má nové oplotenie pozemku.
26.10.2016 učitelia a študenti Gymnázia duklanskych hrdinov pod vedením pani
učiteľky Marcely Ivančovej spojili medzinárodný deň knižníc s otvorením knižnej búdky pred
areálom GDH. Pojem knižná búdka pochádza z anglického slovného spojenia Little free
library, čo znamená malá bezplatná knižnica, ktorá bude slúžiť študentom, ale aj občanom
mesta Svidník.
Farma Malý gazda Radoma – Hradisko sa rozhodla, po dohode s primátorom, dať
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všetkým prvákom vo svidníckych základných školách jogurt – Malý gazda. Na tomto
nezištnom čine sa zúčastnil majiteľ farmy Jozef Ševc, primátor Ján Holodňák a vedúca
OŠKŠaM Viera Dercová. Za jeden rok sa mliekareň Malý gazda stala so svojím jogurtom
známa po celom Slovensku a v roku 2014 na celosvetovej dizajnérskej súťaži Pentawardsobal
jogurtu s etiketou vyobrazením malého chlapca s ovečkou (malý gazda) získal zlatú medailu.
K 30.11.2015 primátor Svidníka odvolal riaditeľku ZUŠ Janette Pichaničovú.
Riadením školy od 01.12. dočasne poveril jej doterajšieho zástupcu Mariána Cuprišina.
Novou riaditeľkou MŠ na Ulici 8. mája vo Svidníku sa stala Ľuboslava Binderová.
MŠ Ľ. Štúra oslávila 40. výročie svojho vzniku.
Kultúra
Ďalšia kniha Júliusa Paňka uzrela svetlo sveta 16.02. v Podduklianskej knižnici. Krstil
riaditeľ knižnice Kamil Beňko a predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Ivan Jackanin. Netradične sa nová kniha pod názvom Vysnívaná cesta krstila pšenicou.
23.02.2015 sa v zasadačke MsÚ uskutočnil krst knihy Jozefa Rodáka – Vojnová
minulosť zaviata časom. Na knihe sa podieľal aj Miron Mikita, Gabriela Bilaninová a Ingrid
Fedorkovičová. Je autorovou treťou knihou v poradí o bojoch na Dukle. Kniha vyšla
s prispením Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku, s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR.
Pri príležitosti MDŽ sa primátor mesta Ján Holodňák stretol so ženami MsÚ, Denného
centra, ZŠ, MŠ, ZUŠ, TS.V DK bol pripravený program pre ženy v podobe hudobného
programu, v ktorom vystúpili sólisti Donského kozáckeho chóru a žiaci ZUŠ.
11.03.2015pripravilo SNM – MUK dvojdňovú medzinárodnú konferenciu - Boje
v Karpatoch 1915, v spolupráci s mestom Svidník, VHM, Klubom vojenskej histórie Beskydy
a Historickým ústavom SAV. Na úvod vystúpil Miroslav Čaplovič, primátor Ján Holodňák
i riaditeľ SNM-MUK Miroslav Sopoliga.
30.04.2015sa uskutočnil kultúrny program - Stavanie mája a pripomenul sa
Sviatok práce a deň výročia vstupu SR do EÚ.
Druhú májovú nedeľu sme oslávili Deň matiek. V DK matky privítal prednosta MsÚ
Vladimír Šandala. V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ a tanečného
klubu Svitan.
V POS sa 29.05.2015 uskutočnila vernisáž výstavy srbského maliara Vlada Njaradiho.
Vlado Njaradi pochádza z partnerského mesta Vrbas.
Tretí ročník Rusínskeho festivalu, organizátorom ktorého bola Okresná organizácia
Rusínskej obrody (OO RO) vo Svidníku a spoluorganizátormi mesto Svidník a Podduklianske
osvetové strediskovo (POS), v dňoch 25.05.-31.05.2015 začal v pondelok v Podduklianskej
knižnici, v utorok pokračoval divadlom ZUŠ pre školy a večer sa divákom predstavili herci
z DAD v Prešove. V stredu a vo štvrtok sa konali besedy a od piatku do nedele sa uskutočnil
bohatý program na amfiteátri, v ktorom sa predstavili domáci i zahraniční speváci, tanečníci
a muzikanti. Aj keď program narušil sobotňajší dážď, festivalu sa zúčastnilo mnoho divákov,
pričom najväčší záujem bol o vystúpenie Kandráčovcov a našej rodáčky Kristíny Pelákovej.
CVČ s mestom Svidník, VK Slávia Svidník a FK Svidník zorganizovali pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí podujatie Deň detí vo Svidníku. Dňa detí sa zúčastnili všetky MŠ
a ZŠ. Najmenšie deti privítal klaun. Na pešej zóne sa deťom prihovoril primátor, ktorý neskôr
ocenil úspešných žiakov a kolektívy. Ocenené boli aj volejbalové a futbalové družstvá. Ceny
športovcom odovzdávali aj Adrián Labun a Ján Hirčko.
Od 19.06. do 21.06.2015 trvali 61. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska.
V piatok deti súťažili v maľovaní na asfalt a na pešej zóne sa žiaci a deti učili ľudovému tancu
karička. V SNM-MUK bola otvorená výstava Prierez tvorbou akademickej maliarky Anny
Boršovskej – Nemcovej zo Svidníka.Večer sa na pešej zóne uskutočnilo vystúpenie detských
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súborov a na amfiteátri diskotéka. V sobotu sa divákom predstavili detské folklórne súbory
(DFS), domáce a zahraničné súbory, humorným slovom potešila Araňa a vrcholom bol
program venovaný Márii Mačoškovej, ktorej primátor za kultúrny prínos a šírenie dobrého
mena mesta Svidník odovzdal Cenu primátora. Nedeľňajším vyvrcholením bolo
vystúpenie FS PUĽS.
03.-04.07.2015 sa konali už po desiatykrát Dni Svidníka. Tradične sa v piatok začali
Primátorskou kvapkou krvi. Program pokračoval skupinami Exotic, Kollárovci, Araňa,
U.K.N.D., Bellies a Polemic na pešej zóne. V sobotu sa na ihrisku ZŠ Komenského
uskutočnil futbalový turnaj, na ktorom štartovalo šesť družstiev. 1. miesto získalo družstvo
Gréckokatolíkov, druhé Učitelia a tretie Rímskokatolíci. Na pešej zóne pokračoval program
súťažou v pretláčaní rukou, v programe sa predstavili skupiny Traky, súbor z Krivej Palanky,
Yellowe, Bod omylu, ľudový rozprávač Ďuri Šiňačok, Michaella Papp a záver patril
ohňostroju a skupine Piňazi de.
09.07.2015 bol 2. ročník pivného festivalu vo Svidníku BEER FEST, ktorý pripravila
firma Vermex Svidník v spolupráci s mestom Svidník a spoločnosťou Vonku. Návštevníci
mali možnosť výberu zo 40-tich druhov piva.
V rámci kultúrneho leta 2015 predstavili divákom na pešej zóne mažoretky
z tanečného klubu Svitan a hudobná skupina Milénium, bábkové divadlo z mesta Chrudim,
skupina Alegro, spevák Čiko, hudobná skupina Elit, Tarnavčan a Luna.
02.08.2015 sa na ihrisku pri ZŠ 8. mája uskutočnil 22. ročník medzinárodnej súťaže
hasičských družstiev O pohár primátora mesta Svidník. Primátor privítal prítomných a ocenil
pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky ďakovným listom DHZ Svidník, Jána
Gibeja, Michala Holovku, Pavlínu Kretovú, Kamila Bilančíka a Viktora Hriseňka.
13.09.2015 sa v svidníckom skanzene uskutočnil jubilejný 20. ročník podujatia Deň
ľudových tradícií a Pirohy 2015, ktoré usporiadalo SNM-MUK vo Svidníku, Mesto
Svidník a OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora.
Návštevníci si mohli prezrieť aj výstavu záhradkárov, včelárov i tradičné remeslá.
19.09.2015 sa uskutočnil už 24. ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra
Pavloviča, ktorý zorganizovala Regionálna rada Zväzu Rusínov - Ukrajincov SR vo Svidníku,
pod záštitou primátora Svidníka a starostu obce Šarišské Čierne a spoluorganizátormi boli
mesto Svidník, SNM-MUK vo Svidníku, obec Šarišské Čierne a KST Beskyd Svidník.
16.10.2015 sa v ZŠ Komenského uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším
stretnutie so seniormi.
23.10.2015 sa v DK uskutočnilo tradičné kultúrne podujatie Echo našich slávností.
V programe vystúpili folklórny súbor Zamutovčan, spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec,
Iveta Svitková s dcérami, spevácka skupina Lelija, bratia Gerekovci, DFS Komanička zo ZUŠ
vo Svidníku a Igor Latta ako kum Mačanka.
12.11.2015 sa slávnostným otvorením výstavy „Svidník vo fotografiách – vtedy
a dnes“ začali 25. Predvianočné predajné trhy. Na pešej zóne privítal primátor hostí,
predávajúcich i kupujúcich. V programe si mohli návštevníci pozrieť vystúpenie mažoretiek,
žiakov a učiteľov ZUŠ, DFS Komanička a hudobnej skupiny Milénium, Alegro a Exotik.
06.12.2015 zavítal Mikuláš do Svidníka. Všetci prítomní spolu odrátali zapálenie
vianočného stromčeka a výzdoby na pešej zóne.
08.12. sa Svidníčania tešili z príchodu Coca-cola kamiónu. Najviac sa tešili deti, ktoré
sa fotili so Santa Clausom. Na námestí bola možnosť kúpy suveníru a výťažok bol venovaný
Domu sv. Faustíny vo Svidníku.
11.12. sa sa uskutočnila Akadémia pri príležitosti 120. výročia narodenia arm. gen. L.
Svobodu. Návštevou Svidník poctila Zoe Klusáková-Svobodová so svojou dcérou Luďou
Klusákovou a vnukom Miroslavom Klusákom. Pani Zoe bola udelená Cena mesta, ktorú si
počas akadémie prevzala z rúk primátora Jána Holodňáka a predsedu komisie pre udeľovanie
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cien Petra Breznoščáka.
13.12.2015 sa v DK uskutočnil 23. ročník Betlehemského večera. Podujatie
organizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a spoluorganizátormi
podujatia bolo mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. V kultúrnom
programe sa predstavili všetky ZŠ a MŠ vo Svidníku, ZUŠ, Detský domov vo Svidníku, DFS
Makovička a folklórny súbor Olšavan.
20.12.2015 sa v DK uskutočnil 21. ročník Vianočného benefičného koncertu
cirkevných speváckych zborov, organizátorom ktorého bola Pravoslávna cirkevná obec vo
Svidníku a mesto Svidník.
22.12.2015 na pešej zóne potešili deti zo škôl svojich rodičov i všetkých prítomných
koledami, vinšami i tancom. Na pódiu vystúpili aj speváci z Prešovského gospelového zboru
G.O.D.S a naše domáce Svidníčanky.
Na Štefana sa na svidníckej pešej zóne konala zabíjačka, ktorej organizátorom bolo
OZ Chránime kraj pod Duklou, v spolupráci s mestom Svidník, reštauráciou Vermex a OTM
mäsiarstvom. Počas tohto podujatia odovzdal primátor Ján Holodňák ďakovný list za prínos
kultúrno-spoločenského rozvoja v mesta Svidník predsedovi OZ Chránime kraj pod Duklou
Jaroslavovi Mičákovi.
26.12.2015 sa v DK uskutočnil 18. ročník Štefanského vianočného koncertu,
sporiadateľom ktorého bola Charisma Production a záštitu nad koncertom prevzal primátor.
V programe sa predstavila kapela Kom(:Bo), Laura Fuzériová a Igor Kucer a spevák Peter
Stašák. Moderátorom a hostiteľom bol Voloď Kucer.
Konfesie a cirkevný život v obci
07.01.2015 navštívili MsÚ duchovní otcovia Marek Pulščák a Peter Marčák, ktorí
svätenou vodou a modlitbami požehnali priestory MsÚ a posvätenou kriedou napísali na
dvere Kristus nech žehná tento dom. Prijal ich primátor Ján Holodňák.
19.01.2015 prijali pozvanie primátora na tradičné novoročné stretnutie duchovní
a sestry predstavené. Primátor im poďakoval za ich prácu a prínos pre občanov nielen v
oblasti duchovnej, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote. Stretnutia sa zúčastnil aj
zástupca primátora Peter Pilip, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a vedúca odboru MsÚ Marta
Jacková.
06.07. v gréckokatolíckom Chráme Božej Múdrosti sa konala svätá liturgia pri
príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o Svidníku. Sviatostnej liturgie sa zúčastnil
primátor, poslanci MsZ a občania mesta. Ďakovné listy za duchovný rozvoj mesta pri
príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o Svidníku dostali: Marek Pulščák, Ľubomír
Petrík, Ján Sovič, Peter Marčák, Peter Tkáč, Martin Kozlej, Zuzana Kučnírová, Peter Vansač,
Peter Gombita, Ján Pajkoš, Ján Karas, Pavol Fenik a Martin Matej Hrebík.
Vo Svidníku bola vykonaná posviacka exteriéru pravoslávnej cerkvi a zvonice za
prítomnosti vladyku Rastislava. Výstavba novej pravoslávnej cerkvi sa začala v roku 1993, o
ďalší rok bola ukončená a v roku 2015 dostala takú tvár a fazónu, ako si pravoslávni veriaci
predstavovali. Arcibiskupom Rastislavom pri tejto slávnostnej posviacke boli ocenení páni J.
Fedorko, V. Džmura a V. Lakata za dlhoročné pôsobenie v cirkevnom zbore. Primátor
metropolitu Rastislava prijal aj na MsÚ za účasti otcov Soviča a Pajkoša.
Primátor prijal na MsÚ nového gréckokatolíckeho farára a správcu farnosti Svidník –
Záhradná Pavla Feníka a nového kaplána Jána Pavlovského.
Politické strany, politika
Na základe petície občanov prezident SR vyhlásil referendum 07.02.2015. Týkalo sa
manželstva, adopcie detí párov rovnakého pohlavia, účasť detí na vyučovaní sexuálnej
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výchovy a eutanázie. Referendum bolo neplatné kvôli slabej účasti. V okrese Svidník bolo
zriadených 78 okrskov. V zoznamoch oprávnených občanov na hlasovaniebolo zapísaných 26
024 občanov, pričom hlasovacie lístky boli vydané 7 791 občanom, účasť v okrese Svidník
bola 29,93 percent.
Novým okresným predsedom strany MOST-HÍD sa stal Michal Goriščák
Šport
Za účasti ôsmich družstiev zo Slovenska, Poľska a Maďarska sa
19.02.2015 uskutočnil v telocvičniach ZŠ Komenského a Spojenej školy internátnej
volejbalový turnaj starších žiačok „O pohár primátora mesta Svidník“, ktorý pripravila ZŠ
Komenského spolu s mestom Svidník a CVČ Svidník. Turnaj otvorila riaditeľka školy Helena
Lacová a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. Spolu s riaditeľkou školy a s riaditeľom CVČ
Jaroslavom Ivančom ocenila po finálovom zápase najlepšie jednotlivkyne a víťazné družstvá
tričkami, medailami a pohármi. Turnaja sa zúčastnili dievčatá z poľských miest Jaslo
a Piwniczna – Zdroj, maďarského mesta Nyíregyháza, ako aj z Prešova, Sniny, Stropkova
A a B a domáce družstvo starších žiačok. Prvé miesto získala maďarská Nyíregyháza ,
druhý bol Stropkov A a tretie miesto obsadili naše žiačky zo ZŠ Komenského.
07.06. 2015 sa uskutočnili cyklistické preteky – 3.kolo Východ Road Ligy. Štart a cieľ
pretekov bol na amfiteátri vo Svidníku a cyklisti absolvovali 73 km na trase zo Svidníka cez
Stropkov, Fijaš, Rovné a Mestisko späť do Svidníka. Ceny najlepším cyklistom odovzdával
prednosta MsÚ Vladimír Šandala a hlavný organizátor - poslanec MsZ Martin Ždiňák. 109
cyklistov súťažilo v 5-tich mužských kategóriách a ženy v jednej kategórii. V najsilnejšej
A kategórii a celkovým víťazom sa stal Adrián Babič pred 2 pretekármi z Poľska.
V roku 2015 si pripomíname 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny aj štafetovým
behom Dukla – Lidice. Medzinárodný štafetový beh je tiež venovaný 73. výročiu tragického
vypálenia českej obce Lidice a vyhladenia osady Ležáky. Beh odštartoval 10.06.2015 pri
pamätníku Čs. armády na Dukle a pri Soche arm. gen. L. Svobodu pripol primátor stuhu na
štafetový kolík. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a prezidenta
Českej republiky Miloša Zemana.
Historicky najúspešnejšou sezónou Slávie Svidník je jednoznačne sezóna 2014/2015 svidnícki volejbaloví mládežníci sa v tejto sezóne môžu pochváliť ziskom troch titulov
majstra Slovenska. Po kadetoch a mladších žiakoch sa šampiónmi stali aj starší žiaci, ktorí
získali prvenstvo tretíkrát za sebou. Ak k tomu pripočítame striebro juniorov, Slávia Svidník
sa môže pýšiť historicky najúspešnejšou sezónou. Svidnícki kadeti dokonca stratili
v majstrovskej sezóne iba jeden set. Muži získali 6. miesto. V sezóne klub pôsobil pod
názvom Mestský volejbalový klub Slávia Svidník n. o. Ten bol nástupníckou organizáciou
VK Slávia Svidník.
Aquarutheniu, teda vodný svet, ktorý vznikol dokončením časti rozostavanej krytej
plavárne, otvorili v marci. Konateľom je prešovská spoločnost KM-SYSTÉM - Jozef Kráľ.
06.09.2015 sa uskutočnil 56. ročník Dukelského behu mieru. V roku 2015 bola trať
kvôli rekonštrukcii cesty na Duklu zmenená zo Svidníka do Nižnej Písanej a späť. Na štart sa
na pešej zóne postavilo 88 pretekárov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Bežcov odštartoval
výstrelom z pištole riaditeľ preteku a primátor Ján Holodňák. Víťazom bol Poliak Hubert
Wierdak. V súťaži žien zvíťazila Poľka Mária Prajzner. Majstrom okresu sa stal Radoslav
Poláček, na 2. mieste sa umiestnil Lukáš Franko a 3. skončil Ján Polončák. Majsterkou
okresu sa stala Miroslava Molčanyová, 2. miesto obsadila Jana Burjaková a 3. skončila
Natália Paňková. V rámci Dukelského behu mieru sa konali aj ďalšie dva preteky – 4. ročník
Veľký beh zdravia a 4. ročník Malý beh zdravia. Vo Veľkom behu zdravia na 6,5 km
štartovalo 71 bežcov z pešej zóny k tankom na rázcestí do Kapišovej a späť. V kategórii
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mužov bol prvý Filip Čižmár, pred Milanom Hirňákom a poslancom NR SR Danielom
Lipšicom. V kategórii žien zvíťazila Mária Gurská, pred Ivanou Loziňákovou Saganovou
a Ivanou Bojkasovou. Malý beh zdravia - štartovalo 109 bežcov. V kategórii mužov vyhral
učiteľ Michal Klimik pred Petrom Kamenickým a Markom Zdenovcom. V kategórii žien
zvíťazila Miriama Hudačinová, druhá dobehla Zdenka Hvozdová a tretia bola Laura
Micenková. Druhýkrát bola udelená cena pre školu, ktorú reprezentovalo najviac bežcov
a tento rok vyhrala ZŠ Komenského. Ceny odovzdával primátor Ján Holodňák s poslancami
NR SR Luciou Žitňanskou a Danielom Lipšicom. Poslankyňa MsZ Marcela Ivančová
venovala pre najmladších bežcov, ktorými boli Branislav Paňko(2005) a Denisa Kseničová
(2004), bežecké hodinky.
Svidnícky futbal oslávil 90. výročie svojho vzniku. Od 02.08.2015 hrá Svidník III.
ligu pod názvom ŠK Futura. Prvý zápas hrali so Sninou.
26.12.2015 usporiadal školský športový klub Centrál Spojená škola (SŠ) Svidník spolu
s mestom Svidník stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta Svidník. V kategórii amatéri
vyhral Jozef Molčan. V kategórii Profesionáli Daniel Oráč.
Obyvateľstvo a životná úroveň
Prvé dieťa narodené v novom roku 2015 v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo
Svidníku prišlo na svet 01. 01.2015. Rodičia jej dali meno Jana, vážilo 3 000 gramov a meralo
47 centimetrov. Šťastná mamička Mária Pavliková pochádza z Cigly. 01.01.2015 prišla na
svet aj prvá obyvateľka Svidníka. Natália Goriščaková porodila dcérku Ninu, ktorá vážila 3
170 gramov a merala 48 centimetrov. V roku 2015 sa vo Svidníku narodilo 163 dievčat a 178
chlapcov. U dievčat zvíťazilo meno Timea. Za ňou šli Kristínky, Barborky a Emky. Do módy
idú tradičné mená Mária či Anna. U chlapcov Matúš, Samuel, Jakub a Richard. Aj rok 2015
priniesol prekvapenia v podobe mien. Vo Svidníku vlani pribudli Evelyn, Dajana, Samantha i
Marcus Elies. Uzatvorených bolo 73 manželstiev a 342 ľudí zomrelo. Vo Svidníku evidujeme
88 cudzincov z krajín mimo Európskej únie , najviac ich je z Ukrajiny, Vietnamu a Číny.
Mimoriadne udalosti
V roku 2015 sme si pripomenuli 660. výročie prvej písomnej zmienky o Svidníku
a 120. výročie narodenia arm. gen. Ludvíka Svobodu, čestného občana mesta Svidník.
Počasie
Od začiatku roka boli teploty nadpriemerné, apríl bol druhý najteplejší v histórii. Ako
vo svojej správe uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), príznačným pre leto
2015 bol extrémne vysoký počet dní, keď maximálna denná teplota dosiahla 35 stupňov
Celzia a viac. Na najexponovanejších miestach bolo takýchto dní vyše 20, čo sa v histórii
meteorologických meraní stalo na Slovensku prvýkrát. To platí aj o počte dní, keď minimálna
teplota neklesla pod 20 stupňov. V Bratislave na Kolibe bolo v období od 01.06. do 31.08.
celkovo 25 takzvaných supertropických dní. Do tohtoročného leta tam bolo takýchto dní
najviac 20, a to v lete 1994. Dôsledky výraznej vlny horúčav na konci augusta sa v roku 2015
prejavili aj na začiatku septembra. Prvýkrát boli v tomto prvom jesennom mesiaci zachytené v
sieti meteorologických staníc SHMÚ hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu 35 °C a
viac. 01.09.2015 namerali v Stropkove-Tisinci 35,8 °C. Leto v roku 2015 bolo na výraznej
väčšine meteorologických staníc Slovenska najteplejším v období prevádzky týchto staníc. Po
teplej jeseni sme sa na Vianoce snehu nedočkali ani v roku 2015. No za to na oblohe to bolo
zaujímavejšie. Vo vianočnom období totiž nastal spln Mesiaca. A to presne na prvý sviatok
vianočný.

