
Zápisnica z 2. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 13. 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 �. 5/2015, 
 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 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

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

 - informoval o stanovisku komisie finan�nej a správy majetku, 

 - komisia doporu�uje predložený návrh schváli� s ur�itými výhradami. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je potrebné nájs� kompromis a schváli� rozpo�et, 

 - nebránime sa akejko�vek diskusií. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - rozpo�et je viac menej reálne postavený, preto nevidím problém, aby bol schválený, 

 - je to otvorený materiál, ku ktorému sa môžeme v priebehu roka kedyko�vek vráti�. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chceme sa dohodnú� a schváli� rozpo�et. 
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 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - rozpo�et chceme podpori�, preto je dôležité, aby bola dohoda. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - teraz sa potvrdzuje to, že o rozpo�te bolo potrebné rokova� na mestskom 

   zastupite�stve . 

  
 �lenovia mestskej rady odporu�ili zapracova� do predloženého návrhu tieto  

 zmeny: 

 - zruši� uznesenie oh�adom rekonštrukcii logii na Ubytovni na Ul. Sov. hrdinov 

   a vypusti� z rozpo�tu �iastku na túto akciu,  

 - v programe 2 – propagácia a prezentácia zníži� �iastku z 25 tis. na 20 tis., 

 - v programe 7 – pozemné komunikácie na položke 7.1.2 – realizácia nových PK 

   vypusti� �iastku 50 tis.,  

 - v programe 7 – pozemné komunikácie navýši� �iastku o 15 tis. na osvetlenie 

   prechodov pre chodcov a osvetlenie násypu popri Ladomírke,  

 - v programe 9 – kultúra a šport zníži� �iastku na položke „energia“ o 15 tis.,  

 - v programe 9 – kultúra a šport zníži� �iastku na položke „investície“ o 85 tis. 

   a taktiež v kapitálových príjmoch na položke projekty EÚ o 85 tis.. 

  
 V rozprave bola diskusia: 

 - k prehodnoteniu nákupu auta pre odbor školstva a kultúry, 

 - k zníženiu rozpo�tu pre CV�,  

 - k spoluú�asti mesta na ob�iansku vybavenos� pri výstavbe bytového domu B6,  

 - k cestovným náhradám –  niektorí �lenovia mestskej rady žiadali primátora, aby  

   informoval aspo� polro�ne o zahrani�ných pracovných cestách s vytý�ením cie�ov. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 6/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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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 �. 7/2015,  

 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.  

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - bolo by vhodné, keby riaditelia škôl a školských zariadení prezentovali svoj názor, 

   �i súhlasia s týmto návrhom. 

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - zo strany riadite�ov škôl a školských zariadení rezonuje nespokojnos� s prerozdelením 

   finan�ných prostriedkov. 

 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - zria�ovate� pride�uje finan�né prostriedky v rámci zákona.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 8/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informoval o zmene �asti uznesenia �. 25/2014 z 30. decembra 2014 s názvom 

   „Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby:  Svidník -  bytový dom – blok B6“, 
a zmenu uznesenia MsZ �. 505/2014    kde dochádza k prerozdeleniu parciel. 

  
 K predloženej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 9/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Záver 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 - po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 18.00 hod. ukon�il. 
   

 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 
 
 
 

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


