
Zápisnica z 25. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 11. septembra 2013 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

 z 19. júna 2013 

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

 z 27. júna 2013 

4. Vo�ba ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku 

5. Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 

6. Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013 

7. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 

 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014 

8. Správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník za 1. polrok 2013 

9. Návrh 3. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 

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

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o nakladaní 

 s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 

 na území mesta Svidník 

12. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta  

 Svidník. o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do 

 tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 

13. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník  

 a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014 
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14. Informatívna správa o �innosti Detského domova vo Svidníku 

15. Informatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník 

16. Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Svidník s využitím LED technológie 

17. Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom bytovom dome 

 na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku 

18. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností v zmysle Všeobecne záväzného 

 nariadenia mesta Svidník �. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník 

19. Návrh dohody o partnerstve medzi mestami Svidník (Slovenská republika)  

 a Jaroslaw (Po�ská republika) 

20. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013 

21. Rôzne 

22. Záver 

  

1. Otvorenie 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že z neú�astí na rokovaní sa ospravedlnil zástupca primátora  

   Ing. Miron Mikita. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  -  �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 �.  

 297/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  
 z 19. júna 2013 
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 Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 298/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupite�stva vo Svidníku  
 z 27. júna 2013 
  

 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - prijaté uznesenia sa priebežne �asovo realizujú. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 299/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Vo�ba ná�elníka Mestskej polície vo Svidníku 
  

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

 - informoval, že ví�azom výberového konania na miesto ná�elníka Mestskej polície vo  

   Svidníku sa stal Ing. Jaroslav Antoník, 

 - vo�bu ná�elníka mestskej polície navrhne na rokovaní mestského zastupite�stva  

   uskuto�ni� verejným hlasovaním. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 300/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov  

 Slovenska 
  
 Predkladali: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

                      Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

                      Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR Prešov 

 - kritizoval spoluprácu s mesto Svidník,  

 - požiadal v budúcnosti dorieši� zo strany mesta v piatkovom programe diskotéku. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - tohtoro�ný program bol na dobrej úrovni. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - úrove� festivalu sa zlepšila, 

 - problém bol najmä s nedostato�ným ozvu�ením. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto Svidník má eminentný záujem, aby Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov 

   Slovenska na�alej fungovali, 

 - mesto sa stáva prirodzeným centrom Rusínov a Ukrajincov, 

 - 60. ro�ník Slávnosti patrí do Svidníka a nie niekde inde.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 301/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013 
  

 Predkladali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

                     Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - vyjadrujem ocenenie za prácu, ktorú vykonali organizátori tohto podujatia. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am pouvažova� pri organizovaní �alšieho ro�níka Dukelského behu mieru  

   o posunutí �asu o hodinu neskôr tak, aby dobeh do Svidníka bol o 13.00 hod., 

 - pouvažova� o možností natiahnutia trasy na polmaratón. 
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 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - tieto pripomienky boli prerokované na prípravnom výbore, avšak neboli akceptované. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - pri organizovaní akcií na pešej zóne je potrebné dorieši� a ustráži� nepoškodenie  

   dlažby zo strany predajcov, 

 - pri týchto akciách je potrebné rozmiestni� viac odpadových košov.  

  
 Reagovala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 - zo strany mesta každému predajcovi potravinárskych a ob�erstvovacích stánkov sú  

   poskytnuté kartóny, ktoré sú predajcovia povinní rozloži� pred predajným miestom  

   a miestami na sedenie pre zákazníkov, 

 - kapacitne odpadové koše posta�ujú na po�et návštevníkov a stánkov, ale �ažko je  

   prevychova� �udí v tom, aby hádzali odpadky do pripravených košov a nie na zem. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 302/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 
 v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014 
  
 Referovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am prehodnoti� výšku poplatkov v školských kluboch detí, 

   pretože sú ve�mi nízke v porovnaní s inými mestami v našom regióne. 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - na základe vyjadrení riadite�ov škôl terajšia výška poplatkov zatia� im posta�uje  

   na �innos� školských kluboch detí. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - výška poplatkov bola schválená na základe návrhov riadite�ov škôl, 
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 - želám úspešný školský rok 2013/2014. 

  
 Mgr. Miroslav Ba�išin, riadite� ZŠ 8. mája Svidník 

 - žiadam porieši� problém s neuhradenými faktúrami na prevádzke bazénu. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - jednou z možností ako ušetri� finan�né prostriedky na prevádzke bazénu je zriadenie 

   chránenej dielne a zmena cenovej politiky na vstupnom.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - úprava výšky poplatkov na �innos� školských klubov detí je na rozhodnutí riadite�ov  

   škôl a rade školy.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 303/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8. Správa o plnení programového rozpo�tu mesta Svidník za 1. polrok 2013 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - vyjadril sa k prekro�eniu položiek opatrovate�ská služba, cestná doprava, všeobecné 

   personálne služby a verejné osvetlenie. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ako sa postupuje pri vymáhaní poh�adávok? 

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

 - poh�adávky mesta sa vymáhajú prostredníctvom súdneho exekútora.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 304/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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9. Návrh 3. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2013 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 305/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - v prípade odpredaja pozemku pre p. Patka�a je potrebné ustráži� ú�elovos� jeho využitia, 

 - vyjadrujem nespokojnos� v rozdieloch výšky cien za 1 m2, 

 - navrhujem v prípade p. Patka�a zaokrúhli� cenu na 20,00 EUR/m2 – �lenovia mestskej 

   rady tento návrh jednomyse�ne podporili. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �o sa týka výšky cien za 1 m2, každý prípad je posudzovaný individuálne.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - v prípade odpredaja pozemku za ú�elom vybudovania obchodného domu Kaufland 

   v priestoroch SAD je potrebné dorieši� dopravnú situáciu na nástupišti SAD, 

 - bol odkonzultovaný odpredaj pozemku pre Mariána Hir�ka so školou?  

 - nebude objekt cloni� jestvujúcej budove družiny? 

 - pod�a môjho názoru v tejto lokalite sa nehodí žiadny polyfuk�ný dom, preto by som 

   tento pozemok nepredával. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - rímskokatolícka farnos� kúpila od mesta pozemok na parcele �. 36/2 a vzápätí 

   ho odpredala p. Hir�kovi, 



 8 

 - týmto konaním nás rímskokatolícka cirkev podviedla. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am dorieši� prístupovú cestu v prípade odpredaja pozemku pri rímskokatolíckej  

   farnosti. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - odporu�il doplni� tento materiál o prerokovanie žiadosti Športového klubu CENTRUM 

   Svidník, ktorý je zria�ovate�om Hbk Lion Svidník o dlhodobý prenájom na 15 rokov 

   za 1,00 EURO jestvujúcej plochy hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ul. Karpatskej vo  

   Svidníku, 

 - �lenovia mestskej rady jednomyse�ne súhlasili s tým, aby táto žiados� bola doplnená  

   do prerokovávaného bodu. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 306/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 5/2013 o nakladaní 

 s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
 na území mesta Svidník 
  

 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - kedy sa po�íta so za�atím zberu biologický rozložite�ného odpadu? 

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - kompostáre� bude v prevádzke v budúcom roku.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - akým spôsobom sa vykonáva zber hliníkových nádob? 

 - ve�a ob�anov neseparuje odpad, preto by bolo vhodné v tejto veci informova� ob�anov 

   ako separova� odpad. 
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 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - zber kovových nádob realizuje zberný dvor. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - ke� sa separuje odpad, ako sa s ním �alej náloží? 

 - iniciátorom na osvetu medzi ob�anmi ako separova� odpad by mali by� Technické 

   služby alebo školy.  

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - separovaný odpad dodávame na základe zmlúv kone�nému spracovate�ovi.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 307/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
12. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta  

 Svidník. o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do 
 tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník 

  
 Predkladal: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ako by bola poriešená dodávka teplej vody po�as realizácie rekonštrukcie teplovodných 

   rozvodov? 

  
 Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 - po�as realizácie výmeny teplovodných rozvodov sa nepo�íta s dlhodobou odstávkou 

   teplej vody.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - tento návrh na rekonštrukciu teplovodných rozvodov nám ni� neporieši,  

 - odporú�am zrealizova� výmenu v celom meste,  

 - žiadate�om o úver môže by� aj mesto, 

 - v roku 2016 kon�í nájomná zmluva, preto navrhujem urobi� výberové konanie  
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   na rekonštrukciu teplovodných rozvodov, 

 - je nemyslite�né, aby ob�ania boli odstavení 2 mesiace od teplej vody.   

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - keby bola nájomná zmluva uzatvorená na dlhšie obdobie, nemuseli by sme teraz rieši� túto  

   situáciu. 

  
 Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 - doteraz sme zrealizovali rekonštrukciu zdrojov, ale efektívnos� bude, aj ke� sa vymenia 

   rozvody, 

 - odporú�anú výmenu rozvodov v celom meste by neuniesol nielen ob�an, ale ani investor. 

  
 Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 - Ministerstvo financií SR pripravuje novelu zákona o rozpo�tových pravidlách, pod�a 

   ktorej budú prísnejšie podmienky pre vzatie úveru obcami, resp. mestami. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - pre�o sa po�íta s výmenou týchto rozvodov? 

 - jednoduchšie rozhodovanie by bolo, keby sme mali ekonomické prepo�ty. 

  
 Reagoval: JUDr. Gabriel Kali�ák, riadite� SLUŽBYT, s.r.o. 

 - navrhovaná výmena je z dôvodu naj�astejších porúch na týchto trasách.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - podporujem tento návrh, vidím v tom nejakú úsporu, aj ke� sa to zahrnie do fixnej zložky, 

 - problém je v d�žke nájmu.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - v zmysle zákona mesto je povinné stara� sa a zve�a�ova� majetok mesta, 

 - je potrebné zvoli� správny spôsob tejto realizácie.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 308/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

  



 11 

13. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník  
 a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014 

  
 Predkladal: Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - požiadal opravi� chodník na Ul. Dlhej pri rodinných domoch p. Keselicu a p. Hal�íka,  

 - odporú�am dorieši� spôsob vyspraviek popraskaných novo zrekonštruovaných miestnych  

   komunikácií. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 309/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
14. Informatívna správa o �innosti Detského domova vo Svidníku 

  
 Predkladal: Mgr. �ubomír Sluk, riadite� Detského domova vo Svidníku 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - ako riadite� Spojenej školy internátnej hodnotím spoluprácu s Detským domovom na  

   ve�mi dobrej úrovni. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - azylový dom na Nižnom Svidníku sa uberá dobrým smerom, deti sa u�ia pracova�.  

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 310/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15. Informatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník 

  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - aké rozmery by malo pódium? 

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - rozmery pódia by ostali na takej istej ve�kosti ako doteraz. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am vy�leni� finan�né prostriedky z predaja pozemku pre Kaufland na opravu 

   terajšieho Domu kultúry. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 311/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Svidník s využitím LED technológie 

  
 Predkladali: Ing. Ján Me�uch, IN kom, s.r.o., Košice 

                     Michal Pich, riadite� TS mesta Svidník 

                     Ji�í Bolcek, EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am výmenu svietidiel v celom meste a nie po �astiach,  

 - diel�ie riešenia nepodporujem, 

 - na základe východiskových parametrov sa bude musie� vypísa� výberové konanie  

   na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - musíme vypísa� obchodnú verejnú sú�až, kde sa ur�ia podmienky a spôsob realizácie, 

 - navrhujem zvola� k tomuto bodu mestskú radu a ur�i� spôsob realizácie. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - k tejto problematike bude zvolaná mestská rada, na ktorej sa zadefinujú podmienky 

   rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   



 13 

 �. 312/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom bytovom dome 

 na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku 
  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - sp��ajú byty normy technickej vybavenosti? 

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

 - rekonštruované byty budú sp��a� predpísané normy. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 313/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností v zmysle Všeobecne záväzného 

 nariadenia mesta Svidník �. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník 
  
 Predkladal: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD.,  

                   predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - odporú�al by som zaevidova� do pamätihodností mesta sochu a pamätnú tabu�u  

   pri obvodnom úrade. 

  
 Reagoval: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD., predseda komisie 
 - komisia tieto návrhy schválila, ale vlastník budovy zatia� s týmto nesúhlasil.  

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - odporú�al by som zaevidova� do pamätihodností mesta dátum spojenia Nižného 

   a Vyšného Svidníka. 
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 Reagoval: PhDr. Richard Pavlovi�, PhD., predseda komisie 
 - nie je vhodné, aby dátum spojenia Nižného a Vyšného Svidníka bol zaevidovaný.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - na obchvate mesta sa nachádza ešte jeden prícestný kríž, ktorý by sa mohol zaevidova�. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 314/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19. Návrh dohody o partnerstve medzi mestami Svidník (Slovenská republika)  
 a Jaroslaw (Po�ská republika) 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 315/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20. Informatívna správa o �innosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013 
  
 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie   

 �. 316/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
21. Rôzne 
  

 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 K prerokovávanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tejto informácii �lenovia mestskej rady hlasovaním jednomyse�ne prijali uznesenie  

 �. 317/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  

 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - informoval o ú�ele výstavby objektu, realizovaný p. Kocurom. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - informoval o probléme p. �obirkovej oh�adom zrezania stromu pri jej rodinnom dome. 

  
22. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 17.00 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

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

         primátor 
 


