Zápisnica
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove, konaného dňa 27.06.2018
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.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

7.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018
Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 2/2018
Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta

8.

Informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta Stropkov za rok 2017
Predkladá: Ing. Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ

9.

Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č.
1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Stropkov
Predkladá: Mgr. Tibor Kubička, vedúci OŠK MsÚ

10. Návrh na rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat, n. o.
Predkladá: Mgr. Tibor Kubička, vedúci OŠK MsÚ

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

12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta a privítal na ňom
všetkých prítomných. Poprial poslancovi Mgr. Alfonzovi Veselému všetko najlepšie k narodeninám.
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. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok,
Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Mgr.
Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko a Marián Bujdoš sa prezentovali.
Primátor mesta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov a mestské zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec Mgr. Alfonz Veselý
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a Mgr. Peter Lehocký. Meškať na rokovanie bude poslanec Slavomír Rapáč, Radko Kmiť a MUDr.
Martin Jakubov.
JUDr. Ondrej Brendza

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

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 13
neprítomní: 5
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, , Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Mgr.
Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov, Radko
Kmiť
Program rokovania 33. 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

Na rokovanie sa dostavil poslanec Radko Kmiť.

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
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 3
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing.
Slavomír Cichý, Michal Sykora, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Daniel Hubáč, Milan Pavúk, Ing. Tibor Paňko
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov,

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
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľku o sprievodné slovo k návrhu,
- predniesla sprievodné slovo k návrhu plánu práce,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- 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 č. 5 a 6
- predniesol návrh na uznesenie č. 327,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 327,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing.
Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír
Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov
Uznesenie č. 327 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 2/2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na zmenu
rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č.
2/2018
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Gabriela Maruščáková
JUDr. Ondrej Brendza
Marián Bujdoš
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu na zmenu rozpočtu,
- požiadal hlavnú kontrolórku mesta o stanovisko k návrhu,
- predniesla svoje stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu, ktorý
odporúča schváliť v plnom rozsahu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- postačuje pre položku šport uvedená suma na futbal a tiež či bude stačiť
položka pre turistickú ubytovňu pod vlekom?
- k problematike futbalu budeme hovoriť v bode rôzne,
- k turistickej ubytovni čakáme na výsledok projektu, a keď nám nevyjde,
potom sa budeme zaoberať financovaním rekonštrukcie ubytovne,
- keďže k tomuto bodu neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania.
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Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodu rokovania č. 7
- predniesol návrh na uznesenie č. 328,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 328,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing.
Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír
Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov
Uznesenie č. 328 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
8. Informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta
Stropkov za rok 2017
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ján Polák
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- pri hodnotení sa vychádzalo z hospodárenia predchádzajúcich troch
rokov, čiže rokov nášho volebného obdobia a je to výsledok našej práce
z finančného hľadiska,
- chcem sa vám poďakovať za našu dobrú spoluprácu a jej výsledky,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k bodu rokovania č. 8
- predniesol návrh na uznesenie č. 329,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 329,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing.
Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír
Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov
Uznesenie č. 329 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

9. Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta
a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Tibor Kubička

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
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JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun
Mgr. Tibor Kubička
JUDr. Ondrej Brendza

Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Tibor Kubička
Ing. Slavomír Cichý
Ing. Stanislav Kolcun
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- v plnej miere podporujem tento návrh, ale v susedných mestách Svidník
a Medzilaborce som si preveril poplatok a my ho máme najvyšší,
- bolo by možné znížiť tento poplatok na 3 eurá?
- v našom meste sú dve umelecké školy a v uvedených mestách majú
umeleckú školu len jednu, čiže všetky deti chodia do jednej školy,
- tento poplatok navrhla riaditeľka ZUŠ po schválení v rade školy a preto
by som navrhol, aby sa toto VZN schválilo v navrhovanom znení, ale
máte právo to zmeniť,
- poznáte prosím finančnú analýzu dopadu zníženia tohto poplatku na
financovanie školy?
- nemám žiadne analýzy ale nemá logiku, že vo Svidníku nie je
konkurencia škôl a poplatok je nižší,
- nemáme teraz informáciu o tom, čo by zníženie poplatku spôsobilo,
- pani riaditeľka ZUŠ robila analýzu poplatkov vo viacerých
porovnateľných mestách a sú tam poplatky aj nižšie, ale aj vyššie,
- v komisii pre školstvo bola zhoda na tomto návrhu poplatku,
- nebudem predkladať pozmeňovací návrh,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 330,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 330,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko
Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov
Uznesenie č. 330 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
Na rokovanie sa dostavil poslanec MUDr. Martin Jakubov.

10. Návrh na rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Park
zvierat, n.o.
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Tibor Kubička
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o sprievodné slovo,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- prečo nebol návrh na pána MVDr. Ilečka aj v komisii a bol schválený až
v mestskej rade?
- návrh bol, len sme ešte nemali súhlas tohto pána s jeho nomináciou,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie
k tomuto bodu rokovania,
- predniesol návrh na uznesenie č. 331,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 331,
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 331 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

11. Návrhy na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
mesta Stropkov

- návrh na schválenie odpredaja časti pozemku KNC č. 2461 pre pána Pavla Bačika,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 332,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 332,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 332 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemky vo vlastníctve pána
Dušana Večurkovského,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- chcem poukázať na tieto skutočnosti:
- v dôvodovej správe sa uvádza, že komisia pre výstavbu v roku 2017
odporúča túto zámenu schváliť,
- tiež sa v dôvodovej správe sa uvádza, že v plánovanej trase miestnej
komunikácie sa nachádza pozemok pána Jána Paraniča a tento bude
blokovať výstavbu miestnej komunikácie,
- pán Paranič požiadal o zámenu pozemkov v tej istej lokalite, ale
k rokovaniam podľa všetkého nedošlo,
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Radko Kmiť

JUDr. Ondrej Brendza

JUDr. Ondrej Brendza

Radko Kmiť

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Stanislav Kolcun

JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- ak schválime túto zámenu, spôsobíme ujmu nielen súkromným
majiteľom, ale aj nášmu spoločnému mestskému majetku,
- procesom tejto zámeny mesto zamedzí prístup k pozemkom,
nachádzajúcim sa v hornej časti nad bývalými uhoľnými skladmi
a navrhované uloženie sietí na cudzom pozemku je až alibistické,
- úlohou nás poslancov je chrániť mestský majetok a dbať na
transparentnosť,
- mesto v krajnom prípade môže pozemky vyvlastniť v zmysle platnej
právnej úpravy,
- to, že na časti pozemku pána Večurkovského na ul. S. Jurkoviča je aj
časť bytového domu, nie je pre mňa argument,
- poprosil by som, aby sme uvážili ako budeme hlasovať,
- keď schválime zámenu, zamedzíme prístup k pozemkom,
- ak by sme zamenili pozemok s pánom Paraničom, máme súvislý
mestský pozemok od hlavnej cesty až na kopec,
- v prípadnej výstavbe nových domov v tejto lokalite vznikne problém
s vybudovaním kanalizácie, ktorú nie je možné viesť do kopca,
- pozemok navrhovaný na zámenu, by sme mohli využiť na vybudovanie
kanalizácie,
- škoda, že sa nerokuje s pánom Paraničom,
- majitelia pozemkov na pravej strane od dotknutej lokality sa obávajú
o výstavbu kanalizačnej siete,
- inštitút vyvlastnenia je stará inštitúcia a nastupuje až vtedy, keď nie je
možná dohoda,
- my sa snažíme o dohodu,
- prebehlo stretnutie s vlastníkmi bytov na ulici S. Jurkoviča, ktorí nás
požiadali o vstup do rokovania na vysporiadanie pozemkov pod ich
bytovými domami a oni následne majú záujem o odkúpenie od mesta,
- pri rekonštrukcii kanalizácie v Stropkove, práve vlastníci týchto
pozemkov odmietli vybudovanie kanalizácie na ich pozemkoch,
- prístup k mestským pozemkom v tejto lokalite je plánovaný
vybudovaním komunikácie z ulice Puškinovej,
- zmeny a doplnky ÚP č. 4 budú obsahovať aj riešenie tejto lokality,
- majiteľom dotknutých pozemkov sme odpovedali o návrhu na prístup
k ich pozemkom,
- spomínaná lokalita nie je nateraz určená na bytovú výstavbu a muselo
by najprv dôjsť k zmene územného plánu,
- na ulici Chotčanskej bola odmietnutá kanalizácia v hornej časti ulice,
ale v tejto lokalite nebola navrhovaná žiadna vetva kanalizácie,
- pán Vidiščák má pripravenú a podpísanú zmluvu s tromi vlastníkmi
susedných pozemkov na ich odpredaj, ale nestihne to predložiť,
- keby sme tam ponechali cestu z ulice Chotčanskej, zvýšila by sa
hodnota týchto pozemkov,
- čo sa týka prístupu, máme naplánované dva prístupy do tejto lokality,
ale musí sa to dostať do územného plánu,
- k pozemku, ktorý je vzdialený od hlavnej cesty 40 m by museli chodiť
po ulici Bankovskej až 400 m, kto by si takýto pozemok kúpil?
- chcem podotknúť, že sa malo rokovať s pánom Paraničom, lebo tú
žiadosť o zámenu som osobne videl,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 333,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 333,
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 4
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing.
Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Jozef Šimko, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 333 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkmi bytov v bytovom
dome Mlynská 694, Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 334,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 334,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 334 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
GAMA PLUS, s.r.o. Svidník,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Michal Sykora
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Ladislav Dubas
Marián Bujdoš
Ing. Ladislav Dubas
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- kedy bude ukončená oprava dotknutého chodníka?
- v rozhodnutí je stanovená lehota a v prípade jej nedodržania môžeme
použiť túto zábezpeku na danie do pôvodného stavu,
- preveríme to a budeme poslanca informovať,
- teraz to schvaľujeme a prečo siete už sú uložené?
- po uložení káblov prebehne porealizačné zameranie a následne sa robí
zmluva o vecnom bremene,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 335,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 335,
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 335 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Jána
Vrabeľa s manželkou,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 336,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 336,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 336 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemky vo vlastníctve pána
Mariána Sekeľa,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 337,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 337,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 337 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Jozefa
Pribockého – CAR SERVICE PEPINO, Stropkov,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 338,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 338,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr.
Jana Slivková, Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 338 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre JUDr.
Matúša Motyku s manželkou,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 339,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 339,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 0
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, Milan Pavúk, MUDr. Martin Jakubov, Radko
Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Ing. Stanislav Kolcun
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 339 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

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

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
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Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 340,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 340,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 2
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr.
Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Róbert Fatľa, Ing. Stanislav Kolcun
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč
Uznesenie č. 340 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
vlastníkov bytov bytového domu Kalinčiakova 1043/14,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný

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

Na rokovanie sa dostavil poslanec Slavomír Rapáč.

JUDr. Ondrej Brendza

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 341,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 341,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
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, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr.
Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Slavomír Rapáč
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký
Uznesenie č. 341 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie zverenia majetku mesta – polo podzemné kontajnery do správy mestskému
podniku Služba Stropkov,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 342,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 342,
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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, Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký
Uznesenie č. 342 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
- návrh na schválenie predaja pozemku pre pána Valentína Hmurčíka,
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- plánuje sa vysporiadanie ďalších garáži, ktoré sú v tejto lokalite?
- je ešte viacero lokalít s nevysporiadanými garážami?
- takýchto prípadov je viacero a keď vlastník požiada o vysporiadanie
pozemku, pristúpime ku konaniu,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 343,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 343,

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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, Marián
Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký
Uznesenie č. 343 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

- návrh na schválenie prenájmu plynárenského zariadenia na ulici Zámockej v prospech SPP
Distribúcia, a.s.
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. František Hurný
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Daniel Hubáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal predkladateľa o predloženie návrhu,
- predniesol sprievodné slovo k návrhu,
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k tomuto návrhu,
- predniesol návrh na uznesenie č. 344,
- dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie č. 344,
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Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
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,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Marián Bujdoš
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký
Uznesenie č. 344 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

12. Interpelácie poslancov
JUDr. Ondrej Brendza
Mgr. Viliam Mihok

Mgr. Jana Slivková

Mgr. Jozef Šimko

JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Dušan Lukáč
JUDr. Ondrej Brendza

- požiadal poslancov o interpelácie,
- požiadal o vykosenie plochy za blokmi A2 a B48, ktoré sa zatepľujú,
- park pri bloku A1 tiež nie je vykosený,
- na parkovisku pri bloku C3 nie sú vyznačené parkovacie miesta,
- kedy sa začnú realizovať rekonštrukcie ciest a chodníkov?
- požiadala o opravu poškodených schodov medzi OD MIER a Domom
služieb,
- požiadala o dokončenie chodníkov v lokalite ulíc Záhradná a Za dubami
a v ich okolí, vrátane opravy samotnej cesty ulice Za dubami,
- pri východe z predajne potravín OD Blankyt je diera, kde zapadávajú
vozíky a detské kočíky,
- vyslovila poďakovanie, resp. pochvalu sa realizáciu polopodzemných
stojísk na odpad,
- je nejaká predstava o príjme za prenájom plochy štadióna pre FC Tatran,
koľko príde financií do mestskej pokladne a koľko nás budú stáť
nevyhnutné opravy?
- kedy budú dostavané kurty pri letnom kúpalisku a čo všetko sa tam
realizuje?
- koľko kamier a kde všade budú osadené kamery na mestskom cintoríne?
- vykosenie uvedených priestorov zabezpečíme,
- v týchto lokalitách prebiehajú stavebné práce a aby sme nepoškodili
budovy alebo autá, tak sme s kosením čakali, ale v priebehu budúceho
týždňa sa tieto lokality pokosia,
- parkovacie miesta budú vyznačené postupne v celom meste,
- proces verejného obstarávania rekonštrukcie ciest a chodníkov nám trochu
skomplikoval postup prác, pretože nám dodávateľ odstúpil od podpisu
zmluvy a museli sme verejné obstarávanie opakovať,
- verím, že do konca prázdnin sa začne z realizáciou pešej zóny a ďalšie
lokality sú v štádiu prípravy projektovej dokumentácie,
- schody pri OD MIER plánujeme riešiť v súvislosti s komplexným
riešením okolia OD MIER, ale nevyhnutné chyby opravíme,
- chodníky v lokalite Za dubami tohto roku nestihneme pripraviť na opravu,
- stav ulice Za dubami poznáme, ale tiež tohto roku sa nebude realizovať,
- priestor východu z predajne potravín OD Blankyt zrealizujeme počas
asfaltových úprav v najbližších týždňoch,
- FC Tatran Prešov nemá priestory na hranie zápasov,
- náš štadión dispozične spĺňa podmienky, ale niekoľko vecí musíme
doplniť,
- mestská rada podporila podpísanie memoranda o spolupráci s FC Tatran,
- náš štadión musí získať certifikáciu na hranie takejto ligy,
- začali sme s plánovanou rekonštrukciou tribúny,
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- komisia SFZ vykoná vizitu nášho štadióna a až oni rozhodnú o vhodnosti
nášho štadióna na hranie 2. futbalovej ligy,
- samotnú spoluprácu bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo,
- rekonštrukcia tenisových kurtov sa financuje z prostriedkov mesta
a z dotácie poslanca VÚC Ing. Dušana Lukáča a realizujú sa nové povrchy,
nové oplotenie časti areálu, osvetlenie, nové kabíny a šatne, ale zatiaľ
neviem termín ukončenia,
- na mestskom cintoríne prebiehajú práce na rekonštrukcii oplotenia pri
Dome nádeje, rekonštrukcia kaplnky a vojenského cintorína, oplotenie od
rokliny Pod laščíkom,
- realizovali sme kamerový systém v CVČ Fauna a pripravuje sa aj v areáli
Pod vlekom,
- opätovná požiadavka obyvateľov blokov pri kopci na realizáciu
rezidenčného parkovania,
- aký je termín spustenia lyžiarskeho vleku?
- za bytovými domami E3 a E6 – plánuje sa rekonštrukcia teplovodného
kanála a príslušného chodníka?
- aký je osud kúpaliska do budúcna, pretože údajne dôjde k ukončeniu
nájomnej zmluvy,?
- uvažuje mesto s dotáciou na výstavbu farskej budovy v mestskej časti
Bokša pre gréckokatolícku cirkev?
- požiadal o zapracovanie vybudovania chodníka v Bokši do budúcoročného
rozpočtu,
- prosím o následnú informáciu po prerokovaní s vodohospodárskym
podnikom o čistení potoka v Bokši,
- bude sa tohto roku realizovať chodník do mestskej časti Sitníky?
- bude možné vyznačiť na ňom priestor pre cyklistov a doplniť vyznačenie
chodníka pre cyklistov popri ulici Hviezdoslavovej až k budove VÚB
banky?
- požiadal o zvýšenú kontrolu okolia pri predajni WEST a ďalších miest na
ulici Matice slovenskej a pri detskom ihrisku v mestskej časti Bokša,
- rezidenčné parkovanie funguje pri bytovom dome na ulici Hlavnej 50,
- v budúcnosti budeme raziť teóriu rezidenčného parkovania aj v iných
lokalitách, ale prosím o trpezlivosť a čas, aby sme sa mohli tejto
problematike venovať koncepčne v rámci celého mesta,
- stále čakáme na zmenu podmienok výzvy na rekonštrukciu teplovodných
kanálov v celom meste,
- spoločnosť BYHOS realizovala v tomto roku komplexné opravy všetkých
kotolní v meste,
- od nájomcu letného kúpaliska máme doručenú výpoveď z nájomnej
zmluvy,
- túto letnú sezónu bude zabezpečovať ešte tento nájomca,
- samotná výpoveď bude predmetom rokovaní,
- lyžiarsky vlek je skolaudovaný, funkčný a jeho otvorenie závisí od
lyžiarskeho klubu OLYMP, kedy si ho uvedie do prevádzky,
- v tomto roku sme podporili farnosti v meste Stropkov z rozpočtu mesta,
- verím, že v ďalšom roku nájdeme priestor na podporu výstavby farskej
budovy,
- chodník v mestskej časti Bokša je v zásobníku investičných úloh, ale
v tomto roku sa to časovo už nedá stihnúť,
- potok v mestskej časti Bokša je v správe vodohospodárskeho podniku
a v pondelok prebehne rokovanie k jeho údržbe,
- chodník do mestskej časti Sitníky je zaradený v balíku na realizáciu tohto
roku, predpokladám do konca prázdnin,
- vyznačenie cyklochodníka na uvedenom chodníku bude predmetom
posúdenia možnosti jeho vyznačenia,

410

- mestská polícia bude permanentne monitorovať lokality, kde sa narušuje
nočný kľud,
- keďže nie sú ďalšie interpelácie, ukončil tento bod rokovania,
13. Rôzne
JUDr. Ondrej Brendza
Ing. Slavomír Cichý

JUDr. Ondrej Brendza

Mgr. Jozef Šimko
JUDr. Ondrej Brendza

Marián Bujdoš

MUDr. Martin Jakubov

Radko Kmiť

- otvoril bod rôzne,
- v rámci plánu práce komisie pre školstvo, kultúru a šport sme vykonali
poslanecký prieskum v materskej škole na ulici Matice slovenskej,
a výsledkom sú aj požiadavky pani riaditeľky, aby normatívy pre obidve
mestské škôlky boli rovnaké a finančné prostriedky určené pre elokované
triedy prechádzali vedením materskej školy,
- predniesol požiadavku základnej školy Konštantínova na zakúpenie
motorovej kosačky pri príležitosti 20. výročia jej založenia,
- poďakoval sa za vybudovanie chodníkov ku vchodom do bytového domu
na ulici Hlavnej,
- bude sa realizovať oprava cesty pri garážach na ulici Hlavnej?
- všetky dotácie určené pre materskú školu idú do materskej školy,
- po skúsenostiach s konaním pani riaditeľky materskej školy Matice
slovenskej pri používaní dotácie, sme presvedčení, že investičné akcie
realizované v priestoroch materských škôl by sa mali realizovať
v spolupráci s odbornými zamestnancami mesta a mestských podnikov,
- nie je možné, aby štatutár materskej školy diktoval zriaďovateľovi, ako má
rozdeľovať finančné prostriedky pre školstvo,
- mesto, ako zriaďovateľ, sa musí správať zodpovedne a hospodárne
a prideľovať prostriedky tam, kde sú nevyhnutné,
- Základná škola na ulici Konštantínovej je predmetom neustálych dotácií
a investícií, v rámci ktorých sa nám podarilo skvalitniť podmienky pre
vyučovací proces tejto školy a tiež skvalitniť podmienky v mestskej
plavárni,
- pre túto školu bol schválený projekt na dovybavenie učební,
- pri príprave opravy komunikácie pred garážami na ulici Hlavnej za
bytovým domom sa vyskytli technické problémy a preto sme upustili od jej
realizácie až do technického vyriešenia problémov,
- v akom štádiu je zriadenie novej web stránky mesta?
- mohli by sme aj my, poslanci, byť prítomní pri kreovaní tejto web
stránky?
- web stránka je obstaraná a jej dodávateľom je firma Weby Group Žilina,
- web stránka je moderná, plnohodnotná a predpokladáme jej spustenie od
1.9.2018,
- poslanci môžu komunikovať s jej správcom, pánom Dávidom Durillom,
- na športovisku v Bokši dochádza k užívaniu alkoholických nápojov
mladistvými, prosím o vykonávanie kontroly požívania alkoholických
nápojov mestskou políciou,
- ako budú použité dotácie poslancov VÚC pre náš okres?
- v rámci mesta bolo uspokojených osem projektov a to: renesancia tenisu
v Stropkove sumou 5000,- eur, pán Martin Rusin, Ranč Rómeo, výchova
začínajúcich jazdcov na koni sumou 2000,- eur, pre OZ Smoldo gym
sumou 500,- eur, obec Šandal, šport v obci sumou 900,- eur, obec Bukovce,
vybavenie športovej miestnosti sumou 2000,- eur a obec Havaj, prvky na
detské ihrisko sumou 700,- eur,
- navrhol realizáciu dopravného ihriska v meste pre deti školského veku,
- školy a škôlky by mohli realizovať nákupy potravín od lokálnych
pestovateľov a chovateľov?
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- počas víkendovej akcie na námestí zase vypúšťali olejové zvyšky do
kanalizačných vpustí a bola znečistená vozovka olejmi,
- nepostačoval by na konanie akcie – Pivné slávnosti jeden deň?
- bude aj tento rok Tuning zraz na Námestí SNP?
- jediné dopravné ihrisko v meste je v materskej škole v mestskej časti
Sitníky,
- aj v tomto roku realizujeme vybudovanie nových detských ihrísk,
- dodávanie potravín pre školské zariadenia nie je možné takto centralizovať
a zvýhodňovať domácich dodávateľov, ale rieši sa to v rámci ZMOS a aj na
úrovni vlády SR,
- nezaznamenali sme negatívne ohlasy na realizáciu Stropkovských pivných
slávností,
- hluk na námestí je daň za bývanie v centre mesta,
- poďakoval sa organizátorom za realizáciu tejto akcie,
- na námestí žije viac ľudí, nie len rodina poslanca Kmiťa a bolo by vhodné
uvažovať o konaní niektorých akcií s hlučnou hudbou na inom mieste,
napríklad v areáli Pod vlekom alebo v jazdeckom areáli,
- v mene organizátorov sa ospravedlnil, ak sme spôsobili niekomu zvukovú
alebo mentálnu traumu,
- budeme uvažovať o skrátení festivalu na dva dni,
- táto akcia si vyžaduje celoročnú prípravu a je to veľmi zložitý proces, ale
urobíme všetko preto, aby boli všetky strany spokojné,
- počas jarmoku zabezpečujeme nádoby na prepálený olej, ale napriek tomu
nám predajcovia vylievajú olej do vpustí, ktoré sú k nim bližšie,
- vyslovil spokojnosť s kosením lokality pri kopci,
- bolo by možné umiestniť atrakciu kolotočov počas jarmoku napríklad pri
kaštieli na námestí, kvôli ich hlučnosti?
- poďakoval sa za dotáciu na realizáciu medzinárodného maliarskeho
plenéra, ktorého výstava obrazov prebieha v hoteli Goral a následne by sme
radi zorganizovali poplenérovú výstavu aj v meste Stropkov,
- vzniesol požiadavku občanov ulice Konštantínovej na zníženie dopravnej
rýchlosti na tejto ulici v smere z juhu na sever na zabezpečenie bezpečnosti
chodcov a detí,
- bude sa realizovať rigol za ulicou Puškinovou?
- uvedený rigol je na niektorých miestach zasypaný majiteľmi pozemkov
a preto nie je funkčný,
- týmto problémom sa budeme zaoberať komplexne,
- inú lokalitu v meste na umiestnenie kolotočov práve teraz nemáme,
- skôr vidím priestor na rokovanie o dobe prevádzky len počas jarmoku,
- keďže neboli žiadne ďalšie návrhy, ukončil tento bod rokovania.

14. Záver
JUDr. Ondrej Brendza

- informoval poslancov o blížiacom sa ukončení projektu s mestom
Rzeszów, v ktorom boli vybudované altánky a vyhliadková veža na
cyklistickej trase, ktoré budú otvorené 27.7.2018, súčasťou tohto projektu je
aj mobilná aplikácia zameraná na miestnu históriu,
- po výsledkoch kontroly verejného obstarávania začneme s realizáciou
projektu zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu,
- informoval o otvorení výstavy maliara Františka Veselého, ktorá sa koná
vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a potrvá do 28.10.2018,
- mesto pristúpilo k spracovaniu filmového dokumentu o maliarovi
Františkovi Veselom,
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- dňa 8.7.2018 sa bude konať odpustová slávnosť v gréckokatolíckej
farnosti v chráme sv. Cyrila a Metoda,
- 14.7.2018 sa koná Ondavský cyklomaratón,
- 14. a 15.7.2018 sa koná odpustová slávnosť v rímskokatolíckej farnosti
s priamym prenosom STV,
- v dňoch 3. až 5.8.2018 sa koná náš jarmok,
- v dňoch 18.-21.8.2018 sa bude konať letný filmový festival na námestí,
- v závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- naše spoločné úspechy nás motivujú do ďalšieho obdobia, aby sme
v tomto trende pokračovali a podarilo sa nám realizovať všetky akcie, ktoré
sme naplánovali do ukončenia tohto volebného obdobia,

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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