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Zápisnica z 12. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 10. decembra 2015 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.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

3.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

4.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc. 
 

5.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

6. 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, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 
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 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 123/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - komisia finančná a správy majetku MsZ mala výhrady voči položkám, ktoré nie sú vyvážené 

   v príjmoch, 

 - komentár v dôvodovej správe by mal byť zrozumiteľnejší a konkrétnejší.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - mám výhrady voči navýšeniu nákladov v dôsledku zvýšenia poplatku za uloženie odpadu. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ján Holodňák, primátor. 

  
 Mestská rada odporučila prerokovať iba návrh na schválenie úveru a návrh na udelenie   

 ceny mesta a ostatné návrhy stiahnuť z rokovania.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 124/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

    

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  

4.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc. 
 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

  
 Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 125/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov   

  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

    

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
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6. Záver 

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 13.20 hod. ukončil. 

   

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

 
….......................................................................                                                  

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 

 

 

 


