Zápisnica
z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove, konaného dňa 27.9.2017
v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove
.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
Overuje: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Určuje: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

4.

Schválenie návrhovej komisie
Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

5.

Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

6.

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Stropkov
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

7.

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Stropkov za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017
Predkladá: JUDr. Marián Harmada, náčelník MsP Stropkov

8.

Správa o personálnom a materiálnom zabezpečení školského roka 2017/2018
Predkladá: Mgr. Tibor Kubička, vedúci OŠK MsÚ

9.

Správa o výsledkoch hospodárenia Služba, m.p. k 30.6.2017
Predkladá: Ing. Michal Šandrik, riaditeľ Služba, m.p.

10. Správa o výsledkoch hospodárenia BYHOS, spol. s r.o. k 30.6.2017
Predkladá: Ing. Vít Babjarčik, konateľ BYHOS, spol. s .r.o.

11. Správa o výsledkoch hospodárenia MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. k 30.6.2017
Predkladá: Ing. Dušan Špilár, konateľ MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.

12. Vyhodnotenie priebehu 23. ročníka Obnoveného jarmoku v Stropkove
Predkladá: Ing. Ladislav Dubas, vedúci OVRRaŽP MsÚ

13. Správa o plnení Rozpočtu mesta Stropkov k 30.6.2017
Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ

14. Informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta Stropkov k 30.6.2017
Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ

15. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017
Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 5/2017
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

16. Návrhy na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov
Predkladá: Ing. František Hurný, vedúci OOSM MsÚ

17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta a privítal na ňom
všetkých prítomných. Poprial poslancom Mgr. Viliamovi Mihokovi a Radkovi Kmiťovi všetko najlepšie
k narodeninám.
Informoval poslancov o pracovnom stretnutí s predsedom VÚC pánom Petrom Chudíkom, na ktorom
okrem iných vecí bol podpísaný dodatok k zmluve o spolupráci v priestoroch kaštieľa.
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2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o prezentáciu,

Poslanci Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč,
Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš sa prezentovali.
Primátor mesta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 15 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec Mgr. Alfonz Veselý.
Poslanci Slavomír Rapáč a Ing. Slavomír Cichý budú na rokovanie meškať.
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania,
- keďže k programu rokovania neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať
o programe rokovania MsZ,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 15
proti: 0

prítomní: 15
zdržal sa: 0

neprítomní: 3
nehlasoval: 0

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.

Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý, Slavomír Rapáč

Program rokovania 27. zasadnutia bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
JUDr. Ondrej Brendza

- za zapisovateľa zápisnice určil Renátu Kimákovú,
- za overovateľov zápisnice určil poslancov:
1. Michala Sykoru
2. Mgr. Janu Slivkovú
4. Schválenie návrhovej a volebnej komisie

JUDr. Ondrej Brendza

- za členov návrhovej komisie navrhol poslancov:
1. Mgr. Daniel Hubáč, predseda
2. Milan Pavúk, člen
3. Ing. Tibor Paňko, člen
- požiadal o pripomienky k predloženému návrhu,
- keďže k návrhu neboli žiadne pripomienky, dal hlasovať o predloženom
návrhu,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 13
proti: 0

prítomní: 15
zdržal sa: 2

neprítomní: 3
nehlasoval: 0

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Michal Sykora, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr.
Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Daniel Hubáč, Milan Pavúk,
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý, Slavomír Rapáč

Návrhová komisia bola v navrhnutom zložení potrebnou väčšinou hlasov schválená.
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5. Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľku o sprievodné slovo k informácii,
- predniesla informáciu o plnení uznesení MsZ,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.

6. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta
Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľku o sprievodné slovo k správe,
- predniesla sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.

na rokovanie sa dostavil poslanec Slavomír Rapáč

7. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Stropkov za
obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Marián Harmada
JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- informoval poslancov o schválení projektu miestnych občianskych
poriadkových skupín z rezortu Ministerstva vnútra SR,
- podal som podanie na preskúmanie opodstatnenia VZN č. 6/2016 na
okresnú prokuratúru, od ktorej som dostal odpoveď, že zo strany mesta
nedošlo k porušeniu predpisov zo strany mesta a môj podnet bol odložený
a je považovaný za vybavený,
- rešpektujem rozhodnutie okresnej prokuratúry a žiadne opravné
prostriedky ani prešetrenie tohto rozhodnutia nebudem riešiť a tento
verdikt prijímam,
- áno, mesto bolo vyzvané na vyjadrenie k tomuto podnetu a o rozhodnutí
vieme a budeme dbať na dodržiavanie tohto VZN,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.

8. Správa o personálnom a materiálnom zabezpečení
roka 2017/2018
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Tibor Kubička
JUDr. Ondrej Brendza
Milan Pavúk
Mgr. Tibor Kubička

JUDr. Ondrej Brendza

školského

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- v časti ZUŠ je uvedený vek žiaka od troch rokov, je to v poriadku?
- áno, je to novinka zo zákona od 1. septembra a je potrebné zmeniť aj
príslušné VZN na najbližšom zasadnutí MsZ,
- a v našich ZUŠ máme žiakov od troch rokov,
- na strane 8 v časti C je prehľad o počte žiakov a zariadení Fauna CVČ je
údaj o počte žiakov nula a počet zamestnancov je štyri,
- od roku 2015 sa pokúšame nastaviť pravidlá fungovania v tomto
zariadení inak a podarilo sa nám to až na konci roka 2016,
- v zariadení od nového roku už nefunguje OZ Enviro,
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JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- všetky náklady zariadenia boli na pleciach mesta, všetky príjmy však
boli príjmami OZ Enviro,
- my odmietame niesť zodpovednosť za takýto stav,
- máme dve rozhodnutia inšpekcie o protiprávnosti konania v tomto
zariadení,
- sú to hrubé porušenia predpisov pri prevádzke zariadenia,
- súčasný pán riaditeľ je teraz práceneschopný, odmieta spolupracovať
s vedením mesta, bol písomne napomenutý na porušenie pracovnej
disciplíny za nedodanie správy o činnosti,
- od začiatku roka sme vybrali na vstupnom 15954,- eur a ja sa pýtam,
kde išli všetky tieto príjmy zariadenia doteraz?
- mesto využije všetky právne predpisy na svoju ochranu,
- o ďalšom postupe Vás budeme informovať a urobíme všetko preto, aby
sme toto zariadenie aj naďalej prevádzkovali,
- nechcem potierať všetko dobré doteraz vykonané v ZOO parku, ale
nemôžme akceptovať doterajší stav,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodom rokovania 5, 6, 7 a 8,
- predniesol návrh na uznesenie č. 261,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 261,
počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 16
zdržal sa: 0

neprítomní: 2
nehlasoval: 0

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.

Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý

Uznesenie č. 261 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

9. Správa o výsledkoch hospodárenia Služba, m.p. k 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Michal Šandrik
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko

Ing. Michal Šandrik

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Michal Šandrik

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- čo všetko sa chystá Služba dokončiť na našich cintorínoch do sviatku
Všetkých Svätých?
- plánuje sa posilnenie techniky, zásob a ľudských zdrojov pred zimnou
sezónou?
- na cintoríne dôjde k úplnej rekonštrukcii komunikácie pri hornej časti
cintorína, bude urobené priečne uloženie chodníka, kompletná vodovodná
prípojka s tromi bodmi napojenia, zabudovali sme aj rozhlas a verejné
osvetlenie na cintoríne,
- zároveň v dvoch častiach vzniknú pietne oddychové zóny s lavičkami,
- harmonogram prác je plnený tak, aby všetko bolo hotové do sviatku,
pokiaľ nám to nenarušia klimatické podmienky,
- aj parkovacie miesta sú pripravené na pokládku asfaltu v hornej časti
cintorína,
- v hlavnej časti pribudne pomník obetiam 1. svetovej vojny,
- pri vstupnej bráne bude osadený sviečkomat pre potreby návštevníkov
cintorína,
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Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Dušan Lukáč
Ing. Michal Šandrik

JUDr. Ondrej Brendza

- uvažuje sa o kamerovom systéme na cintoríne?
- máme to v príprave a dúfam, že to stihneme v budúcom roku,
- budúci rok prebehne záverečná etapa projektu rekonštrukcie vojenského
cintorína,
- tohto roku budeme mať zabezpečené nové vozidlo zimnej údržby a tiež
zabezpečenú máme aj spoluprácu s podnikateľmi s ťažkou technikou,
ľudské zdroje a spotrebný materiál na zimnú sezónu máme zabezpečený,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.

10. Správa o výsledkoch
k 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Vít Babjarčik
JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun
Ing. Vít Babjarčik

JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Vít Babjarčik

hospodárenia

BYHOS,

spol.

s

r.o.

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- správa bola prerokovaná na valnom zhromaždení a v správnej rade
podniku,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- kedy uvažujete so začatím rekonštrukcie tepelných rozvodov a následne
rekonštrukcie chodníka na sídlisku ulíc Hlavná a Krátka?
- máme pripravenú dokumentáciu na kompletnú výmenu teplovodných
rozvodov meste, ale neuspeli sme v prvej výzvy týchto projektov kvôli
neskôr doplnenej podmienke používania 50% obnoviteľných zdrojov
tepla,
- čakáme na ďalšiu výzvu koncom roka alebo začiatkom roka 2018,
- projektová dokumentácia je pripravená aj so stavebným povolením na
kompletnú rekonštrukciu a zastavilo sa to na doplnenej podmienke výzvy
a to 50% obnoviteľných zdrojov v meste,
- zapojíme sa do ďalšieho kola výzvy a využijeme možnosti financovania
z grantových prostriedkov,
- čo s rekonštrukciou chodníka? Pretože si myslím, že výmena potrubia
nie je opodstatnený argument, pretože sa tým nemusí narušiť chodník,
- chodník je v havarijnom stave a takmer neschodný a je najhorší v meste,
- do blízkeho bytového domu nie je zriadený bezbariérový prístup,
- argument, že chodník je najhorší v meste považujem za subjektívny
názor,
- k rekonštrukciám pristupujeme zodpovedne a hľadáme zdroje
financovania,
- bezbariérový prístup do týchto bytových domov je z Hlavnej ulice,
- počkajme na výsledok výzvy,
- výmena potrubia sa nedá zrealizovať bez zásahu do chodníka,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.

11. Správa o výsledkoch hospodárenia MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.
k 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Dušan Špilár
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- aký je harmonogram prác na rekonštrukcii tribúny s prostriedkov
dotácie?
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JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun

Ing. Dušan Špilár
Milan Pavúk

Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- rekonštrukcia športového areálu začala už minulý rok, strecha tribúny už
netečie a teraz sušíme priestory tribúny,
- zatiaľ nedošlo k podpisu zmluvy medzi štátom a SFZ, akonáhle k tomu
dôjde, verím, že budú nastavené podmienky čerpania dotácie,
- za túto sumu by mal byť komplexne zrealizovaný exteriér tribúny
vrátane výmeny sedačiek,
- doterajšie práce vykonal mestský podnik Služba z prostriedkov mesta,
- nikdy predtým nebolo do areálov športovísk investovaných toľko
finančných prostriedkov,
- navrhoval som inú formu financovania futbalu, a to aby mesto dotovalo
futbal sumou 5000- eur mesačne s ich poukázaním štvrťročne,
- k 30.6.2017 je vyčerpaná ročná dotácia,
- poukazujem na to, že dotáciu tzv. prejeme,
- ako si predstavujeme ďalšie fungovanie do konca roka,
- riešime ešte sponzorov a výťažky s predaja hráčov a robíme všetko
preto, aby sme futbal do konca roka vyfinancovali,
- informoval poslancov o fungovaní OZ mládežníckeho futbalu, jeho
financovaní z členských príspevkov a príspevkov sponzorských,
- chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji
mládežníckeho futbalu,
- chválim súčasné športové výsledky klubu,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodom rokovania 9, 10 a 11,
- predniesol návrh na uznesenie č. 262,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 262,
počet poslancov: 18
za: 15
proti: 0

prítomní: 16
zdržal sa: 0

neprítomní: 2
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Ing. Slavomír Cichý

Uznesenie č. 262 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
na rokovanie sa dostavil poslanec Ing. Slavomír Cichý

12. Vyhodnotenie priebehu 23. ročníka Obnoveného jarmoku v
Stropkove
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ladislav Dubas
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jana Slivková

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- prečo bola tombola vypredaná veľmi rýchlo a či sa neuvažuje s jej
rozšírením?
- jedným z mála nedostatkov jarmoku je aj tohtoročná tombola,
- riešime nový spôsob s väčším počtom tombolových lístkov,
- predkladám návrh na vylepšenie, a to prestrešenie priestoru pred
tribúnou, kde sú umiestnené stoličky pre hostí na otvorení jarmoku v
prípade dažďa,
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JUDr. Ondrej Brendza

- budeme sa tým zaoberať, ale v histórii jarmoku pršalo na jeho otvorení
asi 2-3 krát,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania,

13. Správa o plnení Rozpočtu mesta Stropkov k 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania,

14. Informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta
Stropkov k 30.6.2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo k správe,
- predniesol sprievodné slovo k správe,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- tento výsledok je historický úspech mesta Stropkov, doteraz mesto
nestálo nikdy takto dobre,
- tento rating bol robený zdarma, pretože sme boli vybraní medzi 20
subjektov, ktorým robí agentúra ratingové hodnotenie zdarma,
- verím, že toto hodnotenie ocenia naši voliči,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodom rokovania 12, 13 a 14,
- predniesol návrh na uznesenie č. 263,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 263,
počet poslancov: 18
za: 17
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 0
nehlasoval: 0

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.

Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan
Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor
Paňko a Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 263 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

15. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 5/2017
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Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na zmenu
rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č.
5/2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu na zmenu rozpočtu a uviedol
jednotlivé zmeny,
- požiadal hlavnú kontrolórku mesta o stanovisko k návrhu,
- predniesla svoje stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu,
- tento návrh v plnom rozsahu spĺňa stanovené podmienky a odporúčam
ho schváliť,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- v programe Šport pribudla suma 3150,- na elektrický rozvádzač v areáli
Pod vlekom a dávam do pozornosti Memorandum s VSD, a.s. kde v bode
5 je uvedená podpora jestvujúcich, alebo nových pripojení do elektrickej
sústavy,
- v súvislosti s týmto memorandom jednalo mesto o možnosti
financovania tejto aktivity zo strany VSD, a.s.?
- rozvádzač, trafostanica a sekčný vypínač sú tri rôzne pojmy, VSD, a.s.
sa zaviazala v tomto roku spolupracovať na našich prioritách v HPP –
sekčný vypínač, Zámocká ulica a zvýšenie kapacity trafostanice
v mestskej časti Sitníky,
- VSD, a.s. nemôže riešiť financovanie rozvádzačov na budovách
v majetku mesta,
- otázne je, prečo existujúci rozvádzač v areáli Pod vlekom je v takom
stave v akom je, a kto k tomu prispel?
- rozvádzač v tomto stave nie je užívania schopný,
- VSD, a.s. investuje do rozvoja svojho majetku a my im vychádzame
v ústrety s výhodami z majetku mesta a na oplátku by to mohlo fungovať
aj pri zveľaďovaní majetku mesta,
- prečo sa v nedaňových príjmoch školstva navyšovali položky?
- uvažuje sa o ďalšom financovaní objektu materskej školy v Bokši?
- chceme pokračovať aj v budúcom roku s investíciami v škôlkach
obidvoch mestských častí,
- nedaňové príjmy sa zvyšujú o 4000,- v CVČ Fauna na príjmoch
z vstupného a položka 11000,- eur je navýšenie príjmov kina,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne ďalšie pripomienky, ukončil
diskusiu k tomuto bodu rokovania.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 264,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 264,
počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 264 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
16. Návrhy na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
mesta Stropkov
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- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 265,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 265,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 265 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 266,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 266,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 266 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie zámeru na odpredaj pozemku pre pána Vladimíra Majerníka,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
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JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 267,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 267,
počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 267 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie zámeru na odpredaj pozemku pre pani Antóniu Cichú,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 268,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 268,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký,
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 268 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre pána
Pavla Bačika,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 269,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 269,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 269 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 270,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 270,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 15
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 2

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký, Ing. Stanislav Kolcun
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 270 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku pre
Východoslovenskú distribučnú
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 271,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 271,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 271 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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- návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia časti pozemku od vlastníka Slovenský
pozemkový fond Bratislava,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 272,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 272,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.

Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Peter Lehocký
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 272 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

17. Interpelácie poslancov
JUDr. Ondrej Brendza
Robert Fatľa
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza
Radko Kmiť
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o interpelácie,
- ako pokračuje riešenie problému zaplavovania ulice Strečkovej?
- pripravujeme koncepčné projektové riešenie tejto situácie do konca roka
2017,
- zachytil som nedávno výzvu na protipovodňové opatrenia,
- táto výzva bola určená pre vodné toky a na Sitníky sa nevzťahuje,
- v akej fáze je príprava výstavby športovej haly?
- sme pozvaní na rokovanie so SZĽH,
- prečo nebol položený nový asfalt na plochu pred chatou v areáli Pod
vlekom?
- vyhodnotili sme to ako nie nevyhnutné a sú iné priority v meste, ktoré
slúžia denno-denne občanom,
- cesta k areálu Pod vlekom nespĺňa parametre cesty a neobídu sa tam dve
autá, plánuje sa tam ešte niečo dokončiť?
- odkedy je vlek vlekom, stačila takáto šírka cesty a verím, že občania
pochopia náš zámer celkovej rekonštrukcie areálu Pod vlekom,
- ako pokročilo mesto s kúpou pozemku pri ZŠ Mlynská a pri rybníku?
- žiadosť sme odoslali, zatiaľ nemáme odpoveď, budeme rokovať na SPF,
- upozornil na potrebu vyčistenia potoka v m.č. Bokša v smere z lesa
k budove gréckokatolíckeho chrámu,
- navrhujem vyčistiť potok ručne,
- budeme Vám odpovedať písomne,
- neporušila firma KOOR Východ, s.r.o. koncesnú zmluvu pri fakturácii za
teplo, keď faktúra je vyššia o sumu cca o 30000,- eur
- budeme Vám odpovedať písomne,
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Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Slavomír Cichý

JUDr. Ondrej Brendza
Milan Pavúk

JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza
Michal Sykora
JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza

- neuvažuje sa o ukončení zmluvy o prenájme letného kúpaliska?
- uvažujeme o tom, ale na základe analýzy platnej nájomnej zmluvy
a počkáme si ešte na výsledky vyúčtovania dotácie na rok 2017, zatiaľ
nejdeme do výpovede nájmu,
- pri ďalších prácach na námestí v jarných mesiacoch bude premiestnená aj
tržnica,
- kde bude táto tržnica umiestnená?
- zatiaľ nevieme, uvidíme aj podľa návrhu projektanta a zvážime hlavne
praktickú stránku jej umiestnenia,
- kedy uvažujete s ďalšou rekonštrukciou areálu Pod vlekom?
- zatiaľ sme urobili prístupovú cestu, budeme riešiť rozvádzač, zaoberáme
sa prípojkou vody a elektriny a prípravou spustenia lyžiarskeho vleku
s umelou dráhou,
- v rámci tejto oddychovej zóny by sme sa chceli zapojiť do projektu
s poľskou stranou, ale zatiaľ ideme len na prvé rokovania,
- v tomto týždni prebieha akcia Európsky týždeň športu, preto chcem
požiadať o súčinnosť mestskej polície pri akcii behu zdravia študentov po
uliciach mesta, tak ako v minulom roku,
- určite áno, len je potrebné doriešiť detaily,
- 19.9.2017 bola na mesto podaná žiadosť obyvateľov ulice Gagarinovej
o osadenie dopravnej značky zákaz parkovania a zákaz vjazdu vozidlám nad
3,5 t,
- kedy začnú búracie práce na ulici Hrnčiarskej (AMSA)?
- touto požiadavkou sa bude zaoberať dopravná komisia,
- búracie povolenie je vydané, čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti ale
domy do konca roka budú zbúrané,
- nie sú výsledky ratingového hodnotenia tak trochu umelo nadhodnotené?
- z tohto hodnotenia mi vychádza, že sa viac šetrilo ako investovalo a preto
sa pýtam ekonóma, či tieto čísla boli v takej hodnote, ako je to uvedené,
- na túto interpeláciu budeme odpovedať písomne,
- komu patrí pozemok parkoviska za autobusovou zastávkou oproti a.s.
Tesla?
- táto plocha nie je majetkovo vysporiadaná a figurujú tam ešte pôvodní
vlastníci,
- je potrebné sa obrátiť na vedenie a.s. Tesla Stropkov,
- keďže nie sú ďalšie interpelácie, ukončil tento bod rokovania,

18. Rôzne
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Slavomír Cichý

- otvoril bod rôzne,
- informoval poslancov o tom, že dna 19.9.2017 sme sa spolu s vedením
mesta zúčastnili slávnostného otvorenia akademického roka Prešovskej
univerzity v Prešove,
- súčasťou otvorenia bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci Gymnázia
v Stropkove a PU v Prešove, čím budujeme status školy a aj mesta,
- dovolím si pozvať milovníkov národnej histórie v utorok o 10.00 h do
mestského parku, kde položíme veniec kodifikátorovi slovenčiny Antonovi
Bernolákovi,
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Mgr. Jozef Šimko

JUDr. Ondrej Brendza

MUDr. Martin Jakubov

JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza
Hlasovanie poslancov:

- som rád, že môžem skonštatovať, že ulica Gagarinova má nový asfalt, aj
keď s výhradami obyvateľov o nedostatkoch, ale ďakujem, že sa to
podarilo,
- prosím o informáciu o aktuálnom stave výstavby obchvatu mesta, resp.
R4,
- letisko je odkúpené a zrušené, prebieha zverejnenie vyhlášky ochranných
pásiem, v decembri by sme mali schvaľovať zmenu územného plánu mesta,
- sme v štádiu príprav a musíme sa dostať do fázy územného rozhodnutia,
- chcem pogratulovať poslancovi Šimkovi za vytrvalosť pri požiadavkách
na rekonštrukciu ulice Gagarinovej a hodnotím to ako pekný úspech
začínajúceho poslanca,
- ako poslanec PSK Vás informujem o novom strategickom pláne nemocníc
na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorý ak bude schválený, bude platiť od
1.1.2018,
- nemocnice, ktoré splnia podmienky sa budú môcť uchádzať o zriadenie
stredísk urgentnej starostlivosti,
- podľa aktuálneho zoznamu nemocníc sa na ňom nenachádza nemocnica vo
Svidníku, čo je veľký problém pre obyvateľov nášho regiónu, pretože v nej
zaniknú základné činnosti nemocníc,
- v Nemocnici vo Svidníku sú viaceré problémy, kvôli ktorým sa nedostala
na zoznam nemocníc, ktoré budú môcť žiadať o urgentný príjem,
- pre mňa ako lekára, je to nepredstaviteľná situácia,
- jediným riešením v tomto prípade je už len politická vôľa,
- vo Svidníku poslanci svojim uznesením vydali podporné stanovisko pre
svidnícku nemocnicu,
- predkladám návrh na schválenie podporného stanoviska,
- prikláňam sa k tomu a podporujem túto aktivitu,
- požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie č.
273,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 273,
počet poslancov: 18
za: 16
proti: 0

prítomní: 17
zdržal sa: 0

neprítomní: 1
nehlasoval: 1

Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Peter Lehocký, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr.

Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan
Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar a Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Ing. Tibor Paňko
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý

Uznesenie č. 272 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

JUDr. Ondrej Brendza

- keďže neboli žiadne ďalšie návrhy, ukončil tento bod rokovania.
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19. Záver
JUDr. Ondrej Brendza

- informoval poslancov o ukončení procesu protestu prokurátora voči VZN
mesta č. 5/2017, ktoré bolo ukončené v prospech mesta,
- verím, že ste si všimli výmenu oplotenia športovísk na ulici Matice
slovenskej,
- začíname s výstavbou bunkovísk na zimnom štadióne,
- realizujeme zasypanie rokliny pri Tescu
- v závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva,

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Stanislav Humeník, v.r.
prednosta MsÚ

Michal Sykora

______________

Mgr. Jana Slivková

______________

Zapisovateľ: Renáta Kimáková
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