
Zápisnica z 32. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 16. apríla 2014 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1.  Otvorenie 
   a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 
2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  zo 17. februára 2014 
3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  

  z 26. februára 2014 
4.  Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh závere�ného  

  ú�tu za rok 2013 
5.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2013 
6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 
7.  Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 
8.   Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014  
9.   Informatívna správa o postupe realizácie výstavby bytového domu B6 

10.  Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
11.  Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku  

  v meste Svidník 
12.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 - 2014 

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 
13.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  

  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014 
14.  Návrh na obstaranie Zmeny �. 5 územného plánu mesta Svidník 
15.   Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta  

  2014 
16.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2014 o ur�ení školských  

  obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník, 
  ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 4/2013 
  o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
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  mesta Svidník 
17.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2013 
18.  Rôzne 

  
19.  Záver 

  
1. Otvorenie 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 
 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci �lenovia mestskej rady. 
   a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 
  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 
  - �lenovia mestskej rady schválili predložený návrh program rokovania. 
    b) Ur�enie zapisovate�a 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
    K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   
 �. 368/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
2.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

  zo 17. februára 2014 
  Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  prijaté uznesenia boli splnené. 
   K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 369/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  

  z 26. februára 2014 
   Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - prijaté uznesenia sa priebežne �asovo realizujú. 
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 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 370/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4.  Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh závere�ného  

  ú�tu za rok 2013 
    Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K predloženému materiálu sa vyjadrili: 
  Vladislav Sluk, poslanec 

 - h�ada� spôsob na dokon�enie rekonštrukcie terasy na ZŠ Ul. Karpatská, 
 - mám výhrady vo�i ve�kosti umiestnených parapet na oknách ZŠ Ul. Karpatská, pretože 

   v prípade zateplenia budovy ich šírka nebude posta�ova�. 
   Cyril Dudáš, poslanec 
 - myslím si, že problém s ve�kos�ou parapet by nemal by� vzh�adom na to, že  
   v najbližšom období sa neplánuje zatep�ovanie ZŠ Ul. Karpatská a v prípade ich  
   výmeny nie je to až taká vysoká položka,  
 - dba� na to, aby zo strany mesta nebola refundovaná strata spolo�nosti Ekoservis, s.r.o. 
 - navrhujem, aby poh�adávky na nájomnom znášala spolo�nos� SLUŽBYT, s.r.o. 
   a nie mesto.  
   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - systém oproti minulosti je nastavený tak, aby nenarastali dlhy na nájomnom. 
   Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 
 - odporú�am zvýrazni� opravnú položku, že dlh na nájomnm vznikol ešte v minulom  
   volebnom období. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 371/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere�nému ú�tu za rok 2013 
    Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  
   K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 371/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 

   Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - doplnil písomný návrh o návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Svidník 
   a Ivetou �os-Božíkovou, Svidník, 
 - o návrh na dlhodobý prenájom pozemku pri športovej hale pre Miroslava Blanára, 
 - o návrh na odkúpenie pozemku pri športovej hale pre Miroslava Blanára. 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K prenájmu nehnute�nosti, �asti pozemku parcela �. KN C 4530/2 pre nájomcu Finan�né 
 riadite�stvo SR, Banská Bystrica neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   K odpredaju vlastníckeho podielu vo výške 40/48 na pozemku parcela �. KN C 84/2 
 pre Mgr. Adriána Labuna, Svidník sa vyjadril: 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - informoval, že v termíne pripomienkového konania boli doru�ené �alšie dve žiadosti 
   o odkúpenie toho istého pozemku, preto odporú�a zruši� uznesenie MsZ �. 440/2014 

   z 26. februára 2014 a pozemok neodpreda�.  
   �lenovia mestskej rady súhlasili s týmto návrhom.  
   K odpredaju �asti pozemku parcela KN �. 1180/205 pre Annu Chvaš�ákovú, Svidník 
 neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj pozemku parcela KN �. 1180/465 

 sa vyjadrili: 
   Cyril Dudáš, poslanec 
 - v lokalite pri bývalej uholne odporú�am preveri� vzdialenos� medzi jednotlivými  
   garážami a pod�a možnosti rozšíri� po�et garáží. 
   Vladislav Sluk, poslanec 
 - žiadam vysypa� jamy smerom ku garážam pri spolo�nosti SLUŽBYT, s.r.o.  
   K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj �asti priestorov Domu európskej 
 kultúry neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K zámene pozemkov medzi mestom Svidník a Ivetou �os-Božíkovou neboli vznesené 
 žiadne pripomienky. 
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   K prenájmu pozemku pri športovej hale vo Svidníku pre Miroslava Blanára sa vyjadrili: 
   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - aby sme mohli rokova� o tomto návrhu musíme ma� k dispozícií vizuálnu štúdiu,  
   kde bude vyzna�ená lokalita, ve�kos� a po�et parkovacích miest a ako bude riešená 
   prístupová cesta k pozemku p. Andrejka.  
   Cyril Dudáš, poslanec 
 - nepodporujem dlhodobé prenájmy, rešpektujem investíciu na 10 rokov s pred�žením 
   na �alšie obdobie. 
   K odkúpeniu pozemku pri športovej hale pre Miroslava Blanára sa vyjadril: 
   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 
 - žiadam predloži� na rokovanie MsZ nejaký nákres.  
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 373/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

7.  Návrh 2. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014 
    Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 374/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

8.   Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014  
    Predkladal: Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 Prítomný: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 
   JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - ke�že všetky zmluvné vz�ahy v tomto prípade schva�ovalo mestské zastupite�stvo,  
   tak aj návrh na �alší podnájom podlieha schváleniu mestským zastupite�stvom za tých 
   istých podmienok ako sú stanovené v nájomnej zmluve zo d�a 27.03.2001 v znení  
   neskorších dodatkov s tým, že by tam bol dôvetok, že v prípade porušenia bude možné 
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   odstúpi� od zmluvy. 
   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - nesta�ilo by, aby išla pod novú firmu iba krytá plaváre�? 
 - �o je výhodnejšie pre mesto? 

   Reagoval: Ing. Jozef Krá�, konate� KM-Systém, s.r.o. Prešov 
 - idem nad rámec svojich povinnosti, pretože banka nepotrebuje stanovisko z mesta, 
 - z h�adiska perspektívy je to �istejšie, 
 - bol by som rád, ak by mesto pristúpilo k môjmu návrhu a schválilo tento podnájom. 

   Cyril Dudáš, poslanec 
 - stotož�ujem sa s vystúpením poslanca Kali�áka, 
 - sprieh�adní sa tok investícií.  

   Vladislav Sluk, poslanec 
 - podporujem návrh Ing. Krá�a, pretože zatia� sme s jeho službami spokojní. 

   Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 - nemám problém podpori� tento návrh, 
 - je to nová dcérska spolo�nos�, 
 - lepšie sa získavajú granty, ke� je samostatná firma.  

   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 
 - ak by to malo by� najideálnejšie, tak by sme mali terajší nájomný vz�ah  s firmou  
   KM-Systém, s.r.o. ukon�i� a  uzatvori� novú zmluvu s novou firmou, ktorá by  
   podliehala schváleniu dvakrát v mestskom zastupite�stve 3/5 vä�šinou všetkých  
   poslancov. 

   Cyril Dudáš, poslanec 
 - mali by sme by� spravodliví vo�i iným subjektom. 
   Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - každý prípad je individuálny.  
   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - p. Krá� nepotrebuje súhlas od mesta, ale aj napriek tomu nás o to žiada, pretože mu 
   záleží na dobrých vz�ahov, 
 - podporujem tento návrh.  
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 375/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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9.   Informatívna správa o postupe realizácie výstavby bytového domu B6 
    Predkladal: Ing. Viliam �ech, K Surdoku 9, Prešov 

  Prítomný: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K predloženému materiálu sa vyjadrili: 
   Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - h�ada� spôsob dokon�enia bytového domu.  
   Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné právne dorieši� poskytnutú investíciu z mesta.  
   �lenovia mestskej rady odporu�ili predloži� tento materiál na rokovanie mestského 
 zastupite�stva v období až ke� bude postavené jedno nadzemné podlažie.  
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 376/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

10.  Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
    Predkladal: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD.,  
                     predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník 
  Prítomná:  Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  
  K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

   Cyril Dudáš, poslanec 
 - pod�a m�a je ur�itou pamätihodnos�ou aj ornament na fasáde bytovej jednotky  
   pri verejných WC. 

   Reagoval: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD., predseda Komisie pre výber pamätihodností  
 - pri schva�ovaní pamätihodností sa musia bra� do úvahy aj ur�ité kritéria a tento návrh 
   nesp��a ani jednu z týchto kritérií.  

   Reagoval: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 - mohla by sa zachova� aspo� táto história. 

   Vladislav Sluk, poslanec 
 - každé nie�o, �o ur�uje dejiny, by sa malo ur�itým spôsobom zachova�.  
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 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 - navrhujem ako pamätihodnos� zapísa� budovu oproti AB, v ktorej minulosti sídlila 
   sporite��a, kde bude umiestnená aj tabu�a Juraja Laža, ktorému bolo udelené 
   �estné ob�ianstvo mesta Svidník „in memoriam“. 

   Reagoval: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD., predseda Komisie pre výber pamätihodností  
 - komisia prehodnotí predložený návrh. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 377/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

11.  Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku  
  v meste Svidník 

    Predkladal: mjr. Ing. Mikuláš Goban, riadite� Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K predloženému materiálu sa vyjadrili: 
  Vladislav Sluk, poslanec 
 - môžem konštatova�, že naše mesto je bezpe�né mesto, 

 - trochu ma prekvapili drogové aféry, 
 - h�ada� riešenie ako zabráni� de�om, ktoré žobrú a ob�ažujú ob�anov. 
  Cyril Dudáš, poslanec 
 - bezpe�nos� v meste je relatívne dobrá. 
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - oce�ujem spracovanie písomnej správy, ktorá je obsiahla,  

 - som rád, že je v meste dobrá bezpe�nos�, 
 - oce�ujem vykonávanie preventívy po školách, 

 - zamera� sa na dodržiavanie rýchlosti smerom na Stropkov. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 378/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

12.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 - 2014 
  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva 

    Predkladal: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 
  Prítomný: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  



 9 

 K predloženému materiálu sa vyjadrili: 
   Vladislav Sluk, poslanec 

 - aký je najoptimálnejší pomer základnej spotrebnej zložky? 
 - h�ada� riešenie na zamedzenie odpájania sa vlastníkov od centrálneho zdroja  
   vykurovania. 
   Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 
 - �ím vyššia je základná zložka, tým je to najoptimálnejšie, napr. 80:20, 
 - v rámci stavebného konania k odpájaniu sa od centrálneho zdroja vykurovania 
   vydávame negatívne stanoviska.  
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 379/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

13.  Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  
  a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014 

    Predkladal: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 
  Prítomný: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K predloženému materiálu sa vyjadrili: 
   Cyril Dudáš, poslanec 

 - poukazujem na opravu chodníka na Ul. 8. mája od bytovej jednotky E 60 ku G 24, 
   opravu chodníka od kruhového objazdu po �avej strane smerom k hotelu Hoges a na  
   dutinu v ceste pri odbo�ovaní k hotelu Hoges. 

   PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - poukazujem na opravu chodníka z panelov popri ceste na Ul. centrálnej a Stropkovskej 
   a na nesprávne vyspadovanú miestnú komunikáciu na Ul. D. Millyho pri SŠI. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 380/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

14.  Návrh na obstaranie Zmeny �. 5 územného plánu mesta Svidník 
    Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval, že komisia neodporú�a tento návrh schváli�. 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - na základe môjho súkromného prieskumu ob�ania mesta sú za výstavbu Kauflandu, 
 - vedenie mesta urobilo maximum preto, aby toto obchodné centrum bolo v lokalite 
   na autobusovej stanici, ale zástupcom Kauflandu táto lokalita nevyhovuje, 
 - stanovisko komisie akceptujem, ale nie sú to závažné argumenty, pre�o by tento návrh  
   nemal by� schválený.  

  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
 - som proti zmene ÚPN, pretože v lokalite pri nemocnici sa nehodí, aby bol postavený 
   nejaký obchodný dom. 

  Vladislav Sluk, poslanec 
 - súhlasím s vyjadrením p. Poperníka, som za výstavbu Kauflandu, ale v inej lokalite  
   ako pri nemocnici. 

  Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 - nech by prišli poslanci z komisie zdôvodni�, pre�o tak rozhodli.  

  �lenovia mestskej rady nesúhlasili so zmenou ÚPN mesta, ale odporú�ili tento materiál  
 predloži� na rokovanie MsZ. 

  K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 381/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15.   Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta  

  2014 
    Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

                      Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K prerokovávanému bodu sa vyjadrili:  
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - Slovenský �ervený kríž nie je ve�mi naklonený myšlienke realizova� primátorskú kvapku 
   krvi v priestoroch múzea, pretože táto krv ide pre národnú transfúznu stanicu, 
 - pri organizovaní viano�ných trhov sa o�akáva vä�ší záujem zo strany našich domácich 
   podnikate�ov. 
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 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ  Svidník 
 - primátorská kvapka krvi sa uskuto��uje v priestoroch múzea preto, lebo je to v centre 
   diania tejto akcie.  

  Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 
 - na viano�né trhy sú oslovení domáci podnikatelia, ale žia� z ich strany nie je o to záujem.  

  Vladislav Sluk, poslanec 
 - navrhujem na viano�ných trhoch pre nepriaznivé po�asie upusti� od kultúrneho programu, 
 - zabezpe�i�, aby na viano�ných trhoch boli len 3-4 drevené stánky iba s viano�nou  
   tematikou a peknou atmosférou, 
 - dba� o to, aby sa nepoškodila dlažba na pešej zóne. 

  Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ  Svidník 
 - myslím si, že kultúrny program na viano�né trhy patrí, 
 - zo strany mesta sme sa už zaoberali možnos�ou zabezpe�enia drevených stánkov na túto 
   akciu.  

  K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 382/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
16.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2014 o ur�ení školských 

  obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník, 
  ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 4/2013 
  o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
  mesta Svidník 

    Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
  K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 383/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

17.  Návrh na zápis do kroniky za 2. polrok 2013 
    Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku 

                      Mgr. Ingrid Fedorkovi�ová, kronikárka mesta Svidník 
  K predloženému návrhu sa vyjadrili: 
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 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 
 - môžu sa dopísa� aj staršie záznamy?  

  Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku 
 - môžu sa dopísa� aj staršie záznamy, pri ktorých sa zaznamená na základe �oho sa dopisujú. 

  K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 384/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. Rôzne 

  Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 
 - predložil návrh Dodatku �. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzi mestom  
   Svidník (Slovensko) a mestom Rachov (Ukrajina) zo 6. septembra 2002, 
 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 385/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 
 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 386/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 - informoval o možnosti využitia pozemkov v lokalite IBV nad SPP, 2. etapa. 
   Milan Paše�-MIJA, O�šavka 
 - oboznámil o alternatívach využitia pozemkov v lokalite IBV nad SPP, 2. etapa. 
   K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  
 �. 387/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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20. Záver 
   Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 15.45 hod. ukon�il. 

 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák, v.r. 

         primátor 
 
 
 
 
 


