
Primátor mesta Svidník 

 

 

 

 

 Svidník 2. marec 2017  

  

P o z v á n k a  

  

Vážená členka mestskej rady,  

vážený člen mestskej rady,  

vážená predkladateľka, vážený predkladateľ,  

  

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 12 ods. 9 Štatútu mesta Svidník  

  

zvolávam  

  

25. (neplánované) zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku  

  

na deň 10. marec 2017 (piatok) o 9.00 hod.  

  

v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku s týmto programom:  

  

1.  Otvorenie 

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017, 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  

  Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017 o vyhradení miest  

  o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta  

  Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011  

  o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  

  Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 
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4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017 o niektorých  

  podmienkach držania psov v meste Svidník  

  Predkladá: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník  

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017, ktorým sa mení   

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie  

  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník  

  v znení jeho neskorších zmien  

  Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

6.   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                     Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                     Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

7.  Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach  

  Predkladá: Ing. Barnabáš Berta, konateľ Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník  

  Prítomní: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

                  Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

8.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník  

  Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

9.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017 z 2 februára 2017  

  Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

10.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia   

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

  Predkladá: Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ  

  Prítomný: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

11.  Informatívna správa o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou vo Svidníku  

  Referuje: Mgr. Adrián Labun, prezident 1.FK Svidník  

12.  Záver  

  

 

S pozdravom 

 

 

Ing. Ján Holodňák, v.r. 

          primátor  

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berta&MENO=Barnab%E1%9A&SID=0&T=f0&R=1
http://fk.svidnik.org/index.php/klub/funcionari-fk

