
Závery z rokovania 

 

28. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

konaného 13. apríla 2017 a 19. apríla 2017 
 

A) Zoznam prijatých uznesení 

  

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu: 

 

365/2017         - Otvorenie 

 

366/2017 - Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného  

nariadenia Mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  

Mesta Svidník 

 

367/2017 - Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017  

zo dňa 29. marca 2017 

 

368-369/2017 - Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



B) Obsah prijatých uznesení 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 365/2017 z 13. apríla 2017 k bodu: 

 

Otvorenie 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

a) berie na vedomie,  

 

aa)  že za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

ab)  že za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Pavel Olejár  

                                                                                   PhDr. František Pochanič 

        

 

b) volí  

 

návrhovú komisiu  v zložení:               Mgr. Nadežda Fedorková 

                                                                                   Mgr. Marcela Ivančová  

                                                                                   PhDr. Ján Vook 

         

      

c) schvaľuje  

 

program rokovania podľa pozvánky s navrhovanou zmenou (návrh zástupcu primátora Petra 

Pilipa). 

 

 

 

Podpísané dňa 18. apríla 2017 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                         primátor  

 

 

Overovatelia zápisnice:    ..........................................            ............................................. 

                    Mgr. Pavel Olejár, v.r.           PhDr. František Pochanič, v.r. 

               poslanec MsZ                       poslanec MsZ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 366/2017 z 13. apríla 2017 k bodu: 

 

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

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

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Svidník 

 

schvaľuje 

 

prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 57 000,00 EUR tak, ako je uvedené 

v tabuľkovom prehľade v Prílohe č. 1. 

 

 

Podpísané dňa 18. apríla 2017 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                         primátor  

 

 

Overovatelia zápisnice:    ..........................................            ............................................. 

                    Mgr. Pavel Olejár, v.r.           PhDr. František Pochanič, v.r. 

               poslanec MsZ                       poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 367/2017 z 13. apríla 2017 k bodu: 

 

Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017  

zo dňa 29. marca 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a na základe predloženého návrhu 2. zmeny rozpočtu 

mesta Svidník na rok 2017 

 

schvaľuje 

 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 341/2017 zo dňa 29. marca 2017 

nasledovne: 

 

a) v odseku ac) za programom 1.4. sa dopĺňa program: 

     „4.3. Príspevky občian. združeniam a nadáciám: mimoriadna dotácia 2,00 tis. EUR pre HK 

     SVIDNÍCKI VLCI na spoluúčasť pri realizácií projektu hokejovej a hokejbalovej prípravy 

     detí 1. a 2. ročníkov základných škôl vo Svidníku“, 

 

b) odsek b) sa mení nasledovne: 

    „b) určuje: prispôsobiť bod b) pôvodného návrhu uznesenia podľa odseku a)“.  

 

 

 

Podpísané dňa 18. apríla 2017 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                         primátor  

 

 

Overovatelia zápisnice:    ..........................................            ............................................. 

                    Mgr. Pavel Olejár, v.r.           PhDr. František Pochanič, v.r. 

               poslanec MsZ                       poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 368/2017 z 13. apríla 2017 k bodu: 

 

Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 5 ods. 33 Rokovacieho poriadku MsZ 

vo Svidníku 

  

a) prerušuje  
 

28. (neplánované) zasadnutie MsZ vo Svidníku, 

 

b) určuje 

 

pokračovanie zastupiteľstva na deň 19.4.2017 o 15.00 v priestoroch ZUŠ, 

 

c) vyzýva  

 

primátora mesta Svidník, aby zabezpečil na rokovaní MsZ starostu obce Šemetkovce, 

konateľa Ekoservis, riaditeľa TS vo Svidníku.  

 

 

 

 

Podpísané dňa 18. apríla 2017 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                         primátor  

 

 

Overovatelia zápisnice:    ..........................................            ............................................. 

                    Mgr. Pavel Olejár, v.r.           PhDr. František Pochanič, v.r. 

               poslanec MsZ                       poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 369/2017 z 19. apríla 2017 k bodu: 

 

Zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

  

určuje 

 

a) hlavnému kontrolórovi mesta Svidník preveriť kalkuláciu ceny zberu a vývozu odpadu 

    v meste Svidník a okolitých obciach, 

 

b) preveriť postup uzatvorenia zmlúv na uloženie a likvidáciu odpadu medzi TS mesta 

    Svidník a Ekoservis Svidník s.r.o., TS mesta Svidník a AGB ekotrend s.r.o., 

 

c) Mestskému úradu vo Svidníku pripraviť podklady na vyhlásenie verejno-obchodnej 

    súťaže na likvidáciu a uloženie odpadu z mesta Svidník. 

 

 

Podpísané dňa 25. apríla 2017 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                         primátor  

 

 

Overovatelia zápisnice:    ..........................................            ............................................. 

                    Mgr. Pavel Olejár, v.r.           PhDr. František Pochanič, v.r. 

               poslanec MsZ                       poslanec MsZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 28. apríla 2017. 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH KOMISIE 
NA ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ROK 2017 V ZMYSLE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA SVIDNÍK Č. 5/2012 O 

POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK (V EUR) 

 

P. č. Žiadateľ Účel 
Žiadosť na  

rok 2017       

Návrh 

predložený 

do komisie 

Návrh 

schválený 

komisiou 

1 Únia nevidiacich  a slabozrakých SZO 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť  

1 000,00 100,00 100,00 

2 Klub slov. turistov DOLINY A HORY 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
400,00 100,00 100,00 

3 SŠK CENTRÁL STO Spojená škola  

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

stolnotenisového oddielu 

3 000,00 300,00 900,00 

4 Sl. zväz chov. poštových holubov ZO SK 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

činnosť organizácie 
500,00 100,00 100,00 

5 Gréckokatolícka Charita Prešov 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

prevádzku  Sociálneho centra 

3 300,00 500,00 500,00 

6 Hokejbalový klub LION Svidník, s.r.o. 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

hokejbalového klubu 

25 000,00 1 000,00 4 000,00 

7 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

300,00 100,00 100,00 

8 1.FK Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

futbalového klubu 

40 000,00 19 300,00 17 300,00 

9 SČK, Územný spolok Svidník 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

1 000,00 500,00 500,00 

10 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svidník 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na opravu kostola 

a cirkevnej budovy 

2 000,00 1 800,00 1 800,00 

11 Cir. zbor ECAV na Slovensku Giraltovce 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na duchovný život 

ECAV vo Svidníku 

300,00 300,00 300,00 

12 
Gréckokat. cirkev. farnosť Svidník 

Záhradna 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na opravu fasády 

a okolia chrámu  

4 000,00 2 000,00 2 000,00 

13 Občianske združenie  "Kamil-SK" 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

800,00 100,00 100,00 

14 Umelecký klub PROSPECTA 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na činnosť 
4 000,00 1 000,00 1 000,00 

15 ŠK ZŠ Karpatská 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 

stolnotenisového odd. 

300,00 300,00 300,00 

16 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska  

na tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 

prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt a na kultúrne a športové vyžitie 

seniorov 

700,00 400,00 400,00 

17 Slov. zväz telesne postihnutých OC 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

činnosť 

500,00 100,00 100,00 

18 Slov. zväz protifašistických bojovníkov 

na ochranu ľudských práv a 

základných slobôd a na činnosť 

organizácie 

1 000,00 300,00 300,00 

19 Základná organizácia SZ včelárov 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

činnosť 
350,00 100,00 100,00 



P. č. Žiadateľ Účel 
Žiadosť na  

rok 2017       

Návrh 

predložený 

do komisie 

Návrh 

schválený 

komisiou 

20 Kocúrkovo 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
500,00 100,00 100,00 

21 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na ikony do  

ikonostásu v chráme  

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

22 Združenie kresť. seniorov - klub Svidník 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na činnosť klubu 
400,00 100,00 100,00 

23 TJ Slávia Svidník  
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 

kultúry a na krytie nákladov klubu  
60 000,00 19 300,00 17 300,00 

24 Podduklianska knižnica Svidník 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na nákup kníh 
500,00 200,00 200,00 

25 Zväz postihnutých civiliz. chorobami 

na poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti a na 

organizovanie soc. rehabilitácie 

250,00 100,00 100,00 

26 Slov. rybársky zväz, MO Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zarybňovanie, 

športové súťaže 

1 800,00 300,00 300,00 

27 PALOMA SK, s.r.o.  Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť a 

dovybavenie DDI 

3 100,00 100,00 100,00 

28 Mária Sopková - TK u MS 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na nákup látok a 

ušitie kostýmov 

500,00 100,00 500,00 

29 Slov. zväz záhradkárov OV Svidník 
na zachovanie prírodných hodnôt a na 

činnosť v oblasti pestovania  
200,00 100,00 100,00 

30 Tanečný klub SVITAN 
na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť 
300,00 100,00 100,00 

31 Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na rekonšt. 

elektroinštalácie far. úradu 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

32 Obč. združenie Zvedavko 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zakúpenie krojov 

pre deti MŠ 

500,00 100,00 100,00 

33 
Umelecké vzdelávanie a kultúra, nein. 

fond 

na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na zakúpenie hud. 

nástrojov  a  techniky 

5 550,00 300,00 300,00 

34 ŠK Komenského Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na zabezpečenie 

účasti vo vol. súťažiach 

1 500,00 1 000,00 1 000,00 

35 HK SVIDNÍCKI VLCI 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na činnosť hokej. 

klubu pre 6-13r. Deti 

800,00 500,00 500,00 

36 Miešaný spevácky zbor Božského srdca 
na rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt a na činnosť 
1 900,00 200,00 200,00 

37 KST BESKYD Svidník 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry a na organiz. celoslov. 

podujatia  

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

  Spolu   172 250,00 57 000,00 57 000,00 

 


