
Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku

Závery z rokovania

11. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

konaného 3. novembra 2015

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

148/201.5 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

149/2015 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

150/2015 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

151-153/2015 - Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník



B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 148/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Otvorenie, schválenie programu rokovania, vol'ba návrhovej komisie,
určenie overovatel'ov zápisnice a určenie zapisovatel'a

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie,

aa) že Zlazapisovatel'ku bola určená
ab) že za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
Mgr. Marcela Ivančová
Martin Ždiňak

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Ján Hirčko
Mgr. Pavel Olejár
PaedDr. JozefPoperník

c) schval'uje

upravený program rokovania (vid' príloha č. l).

Overovatelia zápisnice:

Podpísané dňa 5. novembra 2015

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

......~ .
M~ii~~~iňak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 149/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Rokovania mestskej rady - informácia a závery

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu a závery z rokovania mestskej rady zo dňa 3. novembra 2015.

Podpísané dňa 5. novembra 2015

Overovatelia zápisnice:

»:
'7 ~d:-

_/~"/;:~ .

~~ c> «:> "/
........................................ ;'

Ing. Ján Holodňák (primátor ..._____

,~

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Mar in Ždiňak
poslanec MsZ

3



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 150/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 25. septembra 2015.

Podpísané dňa 5. novembra 2015

Ing. Ján Holodiiák
primátor

Overovatelia zápisnice:
Mgr, Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Martin Ždiňak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 151/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov
v základných školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Svidník

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v súlade s čl. III Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

udeľuje súhlas

Základnej škole, Ul. Komenského 307/22, Svidník na uzatvorenie zmlúv na prenájom
nebytových priestorov:
a) zmluva č. 2/2015 - telocvičňa so šatňou, s Mgr. Ivom Maruščákom,
b) zmluva č. 3/2015 - telocvičňa so šatňou, s JUDr. Štefanom Bujňákom,
c) zmluva č. 4/2015 - telocvičňa so šatňou, s CVČ Svidník,
d) zmluva č. 5/2015 - telocvičňa so šatňou, s CVČ Svidník.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ

Podpísané dňa 5. novembra 2015
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 152/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov
v základných školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. III Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

udeľuje súhlas

Základnej škole, Ul. 8. mája 640/39, Svidník na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových
priestorov:
a) zmluva č. 214/ZŠ/2015 - telocvičňa so šatňou, s IC-AUMONT, s.r.o. Svidník,
b) zmluva č. 215/ZŠ/2015 - telocvičňa so šatňou, s Petrom Vaškaninom,
c) zmluva č. 216/ZŠ/2015 - bazén, so ZŠ Ul. karpatská,
d) zmluva č. 217/ZŠ/20 15 - bazén, s CZŠ Svidník,
e) zmluva č. 218/ZŠ/2015 - bazén, so ZŠ Ul. Komenského
f) zmluva č. 219/ZŠ/2015 - bazén, s CVČ Svidník,
g) zmluva č. 220/ZŠ/2015 - telocvičňa so šatňou, s VK Slávia Svidník, s.r.o.
h) zmluva č. 22 l IZŠ/20 15 - bazén, so ZUŠ Svidník,
i) zmluva č. 222/ZŠ/20 15 - bazén, s Mestom Svidník,
j) zmluva č. 224/ZŠ/2015 - Y2 bazéna a sauny, s VK Slávia Svidník, s.r.o ..

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Hotodiiák
primátor

Podpísané dňa 5. novembra 2015

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Martm Ždiňak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 153/2015 z 3. novembra 2015 k bodu:

Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov
v základných školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. III Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

udel'uje súhlas

Základnej škole, Ul. karpatská 803111, Svidník na uzatvorenie zmlúv na prenájom nebytových
priestorov:
a) zmluva Č. 5/2015 - telocvičňa so šatňou, s Mariánom Bilasom,
b) zmluva č.6/20 15 - telocvičňa so šatňou, s CVČ Svidník,
c) zmluva č.712015 - učebňa Č. 13, s Občianskym združením - Svitan,
d) zmluva č.8/20 15 - školská klubovľí.a a sklad, s Občianskym združením - Svitan,
e) zmluva č.9/2015 - sklad, s Andrejom Lukáčom,
f) zmluva č.l 0/2015 - sklad, s Ladislavom Slukom,
g) zmluva č.Il/20] 5 - šatne, s Hokejbalovým klubom UON Svidník, s.r.o.,
h) zmluva č.1212015 - telocvičňa so šatľí.ou,s Norbertom Majdákom,
i) zmluva č.13/20 15 - učebľí.ainformatiky, so Žilinskou univerzitou.

Overovatelia zápisnice:

--HHH'H~<'~ ;;
Ing. Ján. H?/odňák -:

pnmator / "---.-/,~ -: aH ~H ~ .
Mar~'ŽdiňakMgr. Marcela Ivančová

poslankyľí.a MsZ poslanec MsZ

**************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 10. novembra 2015.
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Príloha č. 1

Program

11. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,

konaného dňa 3. novembra 2015

l. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
bj Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa

2. Rokovania mestskej rady - informácia a závery
3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

4. Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Svidník

5. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
6. Rôzne

7. Záver
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