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Zápisnica z 24. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 13. decembra 2016 v zasadacej miestnosti 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.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  zo 7. októbra 2016 

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

  z 19. októbra 2016 a 22. novembra 2016 

4.  Návrh 5. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

5.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  viacročného rozpočtu na roky 2018-2019   

6.   Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019  

7.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

8.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

  v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2016, ktorým sa mení a  

  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   

  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu   

  nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v   

  školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

10.  Návrh na zápis do kroniky za 1. polrok 2016  

11.  Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“  
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12.   Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku  

13.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022  

14.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Ing. Michalovi Bartkovi   

15.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2017  

16.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2017   

17.  Rôzne  

18.  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 podľa pozvánky, 

  - k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený návrh programu.  

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 196/2016, 

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  

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

  zo 7. októbra 2016 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 197/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

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

  z 19. októbra 2016 a 22. novembra 2016 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 198/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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4.  Návrh 5. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2016  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - keď sa navrhnú nejaké zmeny na mestskej rade, je MsÚ schopný ich zapracovať  

   do materiálu na MsZ, lebo zatiaľ takúto skúsenosť nemáme? 

 - k zmene rozpočtu a ani k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 sme nemali šancu 

   sa vyjadriť, je to dosť neštandardné riešenie,  

 - druhé samosprávy sa prípravou nového rozpočtu zaoberajú už od septembra, 

 - p. primátor nevyužíva mestskú radu ako poradný orgán,  

 - je neférové voči poslancom, že MsÚ komunikuje s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pasujú za  

   rôznych odborníkov a nie s poslancami, 

 - na poslednom zasadnutí MsZ bolo povedané, že bude stretnutie s TS, avšak doteraz 

   sa to neudialo, 

 - doteraz som nedostal zo strany TS relevantné odpovede na moje dotazy ohľadom 

   cenotvorby a ďalšie veci, ktoré od nich požadujem už viac ako rok,  

 - zo strany TS chcem komplexnú a serióznu informáciu o pracovnej štruktúre, o zaradení 

   a výkonoch,  

 - nesúhlasím so zobratím úveru,  ktorý je navrhovaný v bode B uznesenia, pretože 

   všetko je kryté v rozpočte,  

 - čo robilo mesto preto, aby Antik Telecom, s.r.o. a ostatní poskytovatelia optických 

   sietí zaplatili vecné bremeno? 

 - firmy poskytujú služby aj keď nemajú skolaudované tieto siete, 

 - mám výhrady k navýšovaniu položky 13.1 – správa obce. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mestská rada je poradný orgán primátora a každý dobrý podnet je vítaný, 

 - nevidím problém, keď príde konkrétny návrh, aby sme ho zapracovali do rozpočtu, 

 - príprava rozpočtu je stále otvorený materiál, je to pracovná verzia, do ktorej je možné 

   kedykoľvek vstupovať včetne mestskej rady. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - aký je aktuálny stav s Antikom Telecom, s.r.o.? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - aké sú príčiny navýšovania položiek: nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie,  

   prevádzka kultúrnych a športových zariadení, príspevok pre činnosť TS a správa obce? 

 - treba jasne zdôvodniť a objasniť navýšenie položky verejné osvetlenie, 

 - je potrebné spracovať a predložiť poslancom MsZ štruktúru zamestnancov TS aj 

   s pracovným zaradením.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - podľa informácií p. Pechmana došlo k úspore elektrickej energie,  

 - spotreba sa určite znížila, ale ostali nezmenené distribučné poplatky, ktoré sú značne 

   vysoké, 

 - je potrebné pozvať na rokovanie MsZ p. Pechmana, aby vysvetlil túto problematiku.  

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

 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ a Michal Pich, riaditeľ TS, ktorý navrhol,  

 aby sa uskutočnilo stretnutie za účasti členov mestskej rady na TS, kde by sa prerokovala 

 problematika okolo TS.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - opýtal sa či členovia mestskej rady majú konkrétne návrhy do návrhu uznesenia.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - navrhol vypustiť v uznesení bod B a vo výdavkovej časti vypustiť položky: 2.1., 3.1., 

   9.2., 10.2. a 13.1. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - zdôraznil, že ak nedôjde k navýšeniu položky 13.1. táto bude prekročená.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dal hlasovať o pôvodnom návrh v písomnom materiáli.  

  
 Hlasovanie: za: 0; proti: 1 (Mgr. Olejár); zdržali sa: 4 (Mgr. Beňko, Mgr. Ivančová, 

 Mgr. Kaliňák a P. Pilip).  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. Olejára.  

  
 Hlasovanie: za: 1 (Mgr. Olejár); proti: 0; zdržali sa: (Mgr. Beňko, Mgr. Ivančová, 

 Mgr. Kaliňák a P. Pilip).  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - konštatoval, že nebol schválený ani jeden návrh.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - keďže nebol schválený ani jeden návrh predkladám tento pozmeňujúci návrh: vo 

   výdavkovej časti vypustiť položky: 2.1., 3.1., 9.2., 13.1. a položku 10.2 zmeniť na 

   sumu 20 tis. Eur.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kaliňáka.  

  
 Hlasovanie: za: 4 (Mgr. Beňko, Mgr. Ivančová, Mgr. Kaliňák a P. Pilip); proti: 1 (Mgr. 

 Olejár); zdržali sa: 0.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - prosím o navýšenie položky 13.1. – správa obce, pretože mestský úrad funguje a plní  

   si všetky úlohy v zmysle zákona. 
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  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 199/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

5.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  viacročného rozpočtu na roky 2018-2019   

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 200/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

6.   Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2017 - 2019  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - príjmová časť je veľmi obsiahle spracovaná, 

 - vysoká čiastka je navrhovaná v programe 1.3., treba si stanoviť priority, 

 - taký materiál s výhľadom na ďalšie 2 roky potrebuje širšiu a dlhšiu diskusiu a nie 

   v polovici decembra, keď iné samosprávy rokujú už od začiatku 4. štvrťroku,  

 - aké akcie sa plánujú vo výhľade rokov 2018-2019 na položke 7.3. rekonštrukcia 

   miestnych komunikácií, pretože je to veľký skok oproti roku 2016, kedy sa z dielne 

   mesta navrhovala 0 a z čoho budú kryté?   

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - mám výhrady voči príjmovej časti, kde je veľmi veľa rozpísaných vecí a veľmi veľa 

   nezmyselných grafov,  

 - tak ako hlavný kontrolór konštatoval, ďaleko lepšie by bolo, ak by bola podrobnejšie 

   rozpracovaná výdavková časť,  

 - pri tvorbe rozpočtu mestský úrad nevychádzal ani z údajov, ktoré sú uvedené pri  

   predloženej 5. zmeny rozpočtu na tento rok,  

 - očakávaná skutočnosť v roku 2016 nekorešponduje s ničím,  

 - tých chybných údajov je veľa,  

 - v návrhu rozpočtu nie sú zohľadnené neuhradené faktúry z predchádzajúcich rokov,  

 - ďaleko väčší dôraz by sme mali klásť na výdavkovú časť ako na nepodstatné veci,  

 - treba popísať nielen ako bol rozpočet schválený, ale aj ako sa vyvíjal.  
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - aj keď sme v rebríčku hodnotenia transparentnosti poklesli, za rozpočet sme boli 

   vysoko hodnotení,  

 - podľa mňa príjmová časť je urobená veľmi dobré,  

 - z grafov a čísiel je každému jasné aké boli príjmy, 

 - treba dať čo najviac údajov, lebo tieto hovoria veľmi veľa.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - čo bolo nízko hodnotené v rebríčku transparentnosti?  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - na základe čoho bola tvorená položka príjmu za komunálny odpad a drobný stavebný 

   odpad? 

 - máme nejaký zámysel s touto položkou?  

 - máme veľké nedoplatky za odpad?  

 - nikde nie sú zverejnení neplatiči za odpad,  

 - treba spracovať štruktúru nedoplatkov, ktoré sa prenášajú z roka na rok a tie novšie,  

 - čo sa týka personálnej oblasti, z môjho pohľadu by bolo lepšie prijímať na odbory 

   odborných zamestnancov, alebo takých, ktorých si tam budeme vychovávať, lebo si 

   nevychovávame ďalších odborníkov.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v rebríčku transparentnosti nízko bola hodnotená personálna práca a prideľovanie bytov, 

 - značné finančné prostriedky nám treba investovať do internetovej stránky mesta, ktorá 

   po technickej stránke neplní svoj účel, 

 - z ÚPSVaR je na nás vyvíjaný pozitívny tlak, aby sme pomohli zamestnať ľudí, ktorí 

   sú dlhodobo nezamestnaní, aby sme vytvárali pracovné miesta.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - v návrhu rozpočtu nie je zahrnuté navýšenie zamestnanca pre mestskú políciu.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - cez projekty sa nám osvedčili 3 zamestnanci, 

 - čo sa týka mestskej polície, teraz by sme si pomohli cez projekt.  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - chcem požiadať o zverejnenie schémy, ktorá chýba pri zverejnenom organizačnom  

   poriadku, 

 - podľa mojich údajov máme rozdielne počty o stave zamestnancov.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - z akého dôvodu prispievame na cirkevnú školu takouto sumou.  

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

 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ, Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

 MsÚ, Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP a Michal Pich, riaditeľ TS. 
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 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dal hlasovať o uznesení k pôvodnému návrhu rozpočtu.  

  
 Hlasovanie: za: 1 (P. Pilip); proti: 1 (Mgr. Olejár); zdržali sa: 3 (Mgr. Beňko,  

 Mgr. Ivančová, Mgr. Kaliňák). 

  
  K tomuto bodu nebolo hlasovaním prijaté uznesenie.  

   

7.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K odpredaju pozemku parcela KN C 2/3 pre Mgr. Tomáša Goriščáka, Záhradná 297/3, 

 089 01 Svidník v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K odpredaju časti pozemku parcela KN C 661 pre spoločenstvo vlastníkov bytov „ELKO“ 

 v rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - dobre by bolo keby bola cenová mapa mesta. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - odporúčam odpredať túto časť pozemku.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - treba to správne zdôvodniť a odprezentovať.  

  
 K zámene pozemku parcela KN C č. 80/17 vo vlastníctve mesta Svidník za pozemok 

 parcela KN C č. 531/2 vo vlastníctve Frederika Capka, Makovická 775/27, Svidník 

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K zámeru na zámenu pozemku parcela KN C č. 1201/2 vo vlastníctve mesta Svidník 

 za pozemok parcela KN C 350/73 vo vlastníctve Prešovského zdravotníctva, a.s. Humenné 

 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K zámeru na odpredaj pozemku KN C 528/6 Ing. Sergejovi Mindošovi, Bardejovská 

 358/11, Svidník v rozprave nevystúpil nikto.  

  
 K zámeru na zámenu nebytových priestorov na 3. poschodí v AB za nebytové priestory 

 na 4. poschodí v AB v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K zámeru na odpredaj časti pozemku KN C 202/1 Ing. Jánovi Holubovi, Jurkovičova  

 1725/7, Stropkov v rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

 - tento priestor a plocha nie je vhodná na takúto prevádzku, 

 - je to v obytnej zóne, 

 - nesúhlasím s týmto odpredajom. 
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - je to nevhodná lokalita,  

 - pokiaľ má byť prechod cez mestskú komunikáciu a obytnú zónu nesúhlasím s týmto 

   odpredajom. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - treba doriešiť výjazd áut.  

  
 Mestská rada neodporučila tento zámer predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 201/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - oboznámil prítomných s obsahom žiadosti Jozefa Gajdoša, Ul. 8. mája, Svidník 

   vo veci odpredaja priľahlého pozemku k jeho objektu. 

  
 Mestská rada nesúhlasila s odpredajom priľahlého pozemku pre Jozefa Gajdoša,  

 Ul. 8. mája, Svidník. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predniesol návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

   mesta Svidník, 

 - písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - treba ustrážiť výšku minimálnej ceny nájomného, aby neboli poplatky nižšie ako   

   reálne prevádzkové náklady.  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - odporúčam prehodnotiť výšku nájmu pre naše organizácie pri športových zariadeniach  

   a kúpaliska v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - informoval o situácii okolo prenájmu tenisových kurtov pre p. Zoščáka, 

 - zmluvu som podpísal po konzultácii s právnikom, 

 - treba navrhnúť, aby prenájom majetku nad 1 rok a celé znenie nájomnej zmluvy  

   podliehalo schváleniu MsZ, aby sme v budúcnosti neprichádzali do konfliktov. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - nie je na škodu veci, ak sa zmluvy schvaľujú v mestskom zastupiteľstve. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - nemá logiku, aby sa v mestskom zastupiteľstve schvaľovali zmluvy na základe verejno- 

   obchodnej súťaže. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - je potrebné naformulovať a pripraviť do mestského zastupiteľstva, že znenie nájomnej  

   zmluvy nebude podliehať schváleniu MsZ, keď to bude na základe verejno-obchodnej  

   súťaže. 
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 Mestská rada odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva Návrh Dodatku 

 č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.  

   

8.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

  v rozpočtových organizáciách 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. 202/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - informovala o požiadavke ZUŠ na zakúpenie gaučovej súpravy do zborovne, ktorá  

   bude presahovať sumu 1000 Eur. 

  
 Mestská rada súhlasila so zakúpením gaučovej súpravy pre ZUŠ Svidník, keď na to majú 

 finančné prostriedky vo svojom rozpočte.  

   

9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2016, ktorým sa mení a  

  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného   

  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného   

  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej   

  činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu   

  nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v   

  školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov  

  Predkladal: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpila: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - treba byť pripravený na informáciu a porovnanie s inými mestami. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 203/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

10.  Návrh na zápis do kroniky za 1. polrok 2016  

  Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka  

  Prítomná: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpil: 
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 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - komisia doporučuje schváliť zápis do kroniky. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 204/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

  
 Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka ZŠ 8. mája, Svidník 

 - chcem sa poďakovať za to, že ste sa pričinili pri zveľaďovaní školy, 

 - teraz máme akútny problém, pretože musíme zakúpiť elektrickú panvicu za 3500 Eur, 

   ktorá je nefunkčná a nemáme finančné prostriedky ani na realizáciu steny v školskej  

   jedálni, pretože sme dokončili celý chodník, ktorý nás stal 6000 Eur, 

 - pokiaľ nebude zmena rozpočtu, nemôžeme robiť výberové konanie. 

 po 
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - verejné obstarávanie sa už môže zahájiť,  

 - treba to zapracovať do rozpočtu, 

 - v rámci školy je potrebné naplánovať a narozpočtovať aj opravu dažďových žľabov,   

   ktoré tečú a poškodzujú fasádu školy.  

   

11.  Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - v rámci akčných plánov pre náš región je to dôležitá vec.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - komisia odporúča schváliť tento návrh. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 205/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

12.   Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku  

  Predkladal:   

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - aký je rozdiel medzi poplatkom a nájomným.   

  
 Na vznesenú pripomienku zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ  

 Svidník. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 206/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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13.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - poďakoval poslankyne Mgr. Ivančovej a Ing. Jackovej za osobnú angažovanosť pri  

   príprave tohto materiálu.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 207/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

14.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Ing. Michalovi Bartkovi   

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - odporúčam zvážiť aj ocenenie pri príležitosti životného jubilea JUDr. Vasilovi Štefancovi. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 208/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

15.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2017  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpila: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - odporúčam začiatkom budúceho roka vyhradiť si priestor na kontrolu na TS.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 209/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

   

16.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2017   

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 210/2016,  

  ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
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17.  Rôzne  

  

 V bode rôzne nevystúpil nikto.  

   

18.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 13.50 hod. ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

 

...............................................                                                  

                     Ing. Ján Holodňák, v.r. 

           primátor  

 

 

 


