
1 

 

Zápisnica z 10. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 3. novembra 2015 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

5. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Určenie zapisovateľa 

2.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

3.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

4. Záver 

  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 96/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 97/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Svidník spĺňa podmienky na 

   vzatie úveru. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - tento úver je krátkodobý, ktorý by sa čerpal až po schválení projektu. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - bol tento návrh prerokovaný v komisii finančnej a správy majetku? 

 - nemohli by sme osloviť tú banku, v ktorej máme živý úver a dohodnúť podobné 

   podmienky? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - koľko trvalá návratnosť pri podobnom úvere na rekonštrukciu domu kultúry? 

 - je už tento úver splatený?  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nemôžme si na tento účel požičať zdroje z fondu drevín? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 98/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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4. Záver 

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 13.20 hod. ukončil. 

   

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

 
….......................................................................                                                  

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 

 

 


