
 

 

 
Primátor mesta Svidník  

 
 
 
 

 Svidník 29. január 2013 
  

P o z v á n k a  
  

Vážená pani poslanky�a, vážený pán poslanec,  
vážená predkladate�ka, vážený predkladate�,   

  
v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR �íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov  
  

zvolávam  
  

19. zasadnutie Mestského zastupite�stva vo Svidníku  
  

na de� 5. február 2013 (utorok) o 9.00 hod.  
  

do zasada�ky Obvodného úradu vo Svidníku s týmto programom:  
  

1. Otvorenie 
  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
 Predkladá: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
 

 Referuje: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

  

4. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 
  
 Referuje: Mgr. Helena Hrebe�áková, riadite�ka RÚVZ vo Svidníku 

  

5. Informatívna správa o investi�nom zámere výstavby sply�ovacej elektrárne 

 v meste Svidník 

  
 Predkladá: JUDr. Roman Gorej, konate� SPEL Svidník, s.r.o., Košice 

  

6. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku 
  
 Referuje: Mgr. Miloš Stron�ek, predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody  

                 vo Svidníku 

  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013 o výške príspevku  
 za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na �iasto�nú 

 úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe�ením na �innos� školského 
 klubu, o výške mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� 

 centra vo�ného �asu, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške 
 príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
  
 Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

  

8. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
  
 Predkladá: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  

9. Návrh na výstavbu Pomníka na „P�aci“ vo Svidníku 
  

 Predkladá: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
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10. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
 mesta Svidník �. 5/2012 
  

 Predkladá: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

  
11. Návrh na obstaranie Zmeny �. 3 územného plánu mesta Svidník 

  
 Predkladá: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

  

12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže – výstavba bytového domu „B6“ 
  
 Predkladá: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

  

13. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za 2. polrok 2012 
  
 Predkladá: Imrich Matiaš, ná�elník MsP Svidník 
  

14. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 
  
 Predkladá: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta 
  

15. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
  
 Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  
16. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2012 

  
 Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  

17. Interpelácie poslancov 
  

18. Rôzne 
  

19. Záver 
  

            S pozdravom 
        Ing. Ján Holod�ák, v.r. 
                primátor 


