
Zápisnica z 1. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 7. januára 2015 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Peter Pilip, zástupca primátora 
2. Mgr. Kamil Be�ko, �len MsR 
3. Mgr. Marcela Ivan�ová, �lenka MsR 
4. Mgr. Vladimír Kali�ák, �len MsR 
5. Mgr. Pavel Olejár, �len MsR 
 
Ostatní prítomní: vi� prezen�ná listina 
 
Program: 
 

1.  Otvorenie 
   a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 
2. Návrh viacro�ného rozpo�tu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo�tu mesta Svidník 

 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2015, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky 
 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území  
 mesta Svidník  

5. Záver 
  

1. Otvorenie 
   Ing. Ján Holod�ák,  primátor mesta 
 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 
 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci �lenovia mestskej rady. 
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 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  mesta 
  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 
  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 
  - �lenovia mestskej rady schválili predložený návrh program rokovania. 
    b) Ur�enie zapisovate�a 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
    K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie �. 1/2015, 
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
2. Návrh viacro�ného rozpo�tu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 

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

 Prítomní: Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finan�nej a správy majetku 

                 Michal Pich, riadite� TS 

                 vedúci odborov MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 �lenovia mestskej rady vo�i predloženému návrhu mali nieko�ko výhrad: 

 - materiál bol v niektorých pasážach ve�mi rozsiahly a v niektorých ve�mi stru�ný, 

 - roz�leni� položku príjem z finan�ných operácií, 

 - h�ada� riešenie a iné alternatívy oh�adom zápo�tu za zrážkovú vodu, 

 - využi� efektívne v zmysle zákona ú�et zelene, 

 - efektívnejšie využi� finan�né prostriedky, ako na riešenie systémových porúch 

   v bytovom dome na Ul. Sov. hrdinov, 

 - zamyslie� sa nad úsporou miezd a prehodnoti� stav zamestnancov mestského úradu,  

 - materiálne vybavenie kultúrneho domu,  

 - vysoká platba za vývoz a uloženie komunálneho odpadu, 

 - po�íta� s osvetlením prechodov pre chodcov, 

 - neposta�ujúca �iastka na položke príspevky ob�ianskym združeniam a nadáciám, 
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 - prerokova� návrh rozpo�tu na zasadnutí komisie finan�nej a správy majetku. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 2/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo�tu mesta Svidník 

 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 3/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2015, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky 
 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území  
 mesta Svidník  
  
  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 �lenovia mestskej rady odporu�ili prerokova� predložený návrh na zasadnutí Komisie 

 pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež za ú�astí riadite�ov jednotlivých škôl  

 a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 4/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5. Záver 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 - po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 19.00 hod. ukon�il. 
   

 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 
 
 
 

….......................................................................                                                 
                Ing. Ján Holod�ák 
               primátor   
      
               
 
 
 
 
 
 
 


