
Zápisnica zo 14. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 11. apríla 2016 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  b) Určenie zapisovateľa 

2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  z 27. novembra 2015, 10. decembra 2015 a 11. januára 2016 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 10. decembra 2015, 30. decembra 2015 a 29. januára 2016 

4.   Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

5. Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Svidník  

6.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

  mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník 

7.  Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník   

  za rok 2015  

8.  Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník   

  za rok 2015 

9.  Zámer na využitie časti priestorov Európskeho domu kultúry  

10.  Informatívna správa: AQUARUTHENIA, s.r.o. a cestovný ruch  

11.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016 

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2016 o nakladaní      

  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník  

13.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží  

14.   Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3   



  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

15.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 108   

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku 

16.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2015  

17.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

18.  Zámer na spracovanie Komunitného plánu mesta Svidník na roky 2016 - 2020   

19.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných   

 bytov v meste Svidník 

20.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2015  

21.  Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015  

22.  Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2015  

23.  Rôzne  

24.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní je prítomný iba jeden člen mestskej rady, 

 - členovia mestskej rady Peter Pilip, Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Marcela Ivančová 

   a Mgr. Pavel Olejár ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní. 

  

2. Záver 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - konštatoval, že rokovanie nie je uznášaniaschopné, preto poďakoval prítomným za účasť 

   a zasadnutie mestskej rady o 9.05 hod. ukončil. 

  
 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 

 


