
Zápisnica z 30. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 15. januára 2014 v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2014, ktorým sa mení   

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky  

 dotácie na mzdy a prevádzku  škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

 Svidník 

3. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

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

5. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  �. 415/2013 zo d�a 11. decembra 2013  -  

 schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov. hrdinov �. 432 

 a zmenu uznesenia �. 46/2007 zo d�a 20.6.2007 – schválenie Programu  

 hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007-2013 

6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  �. 416/2013 zo d�a 11. decembra 2013 -  

 schválenie žiadosti: Ubytov�a mesta Svidník - odstránenie systémových porúch – 

 loggie 

7. Záver 

  

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

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že z neú�asti na rokovaní sa ospravedlnil poslanec PaedDr. Jozef Poperník. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 
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  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 �.  

 345/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2014, ktorým sa mení   
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky  
 dotácie na mzdy a prevádzku  škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
 Svidník 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - príslušná komisia MsZ po prerokovaní odporú�a tento materiál prerokova� a schváli�. 

 
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - na základe �oho došlo k prerozdeleniu �iastky na údržbu a správu budov? 

 - ak by sme z položky údržba a správa budov použili prostriedky pre ZŠ Ul. Karpatská, 

   znížili by sme tým ich energetické náklady? 

 - odporú�al by som školám a školským zariadeniam da� len pod�a koeficientu na žiaka 

   a zvyšok prerozdeli� na konci roka. 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - koeficient na žiaka by neposta�oval na pokrytie osobných a prevádzkovaných nákladov, 

   preto sme museli pristúpi� na prerozdelenie koeficientu na údržbu a správu budov, kde 
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   sme vychádzali z reálnych potrieb na osobné a prevádzkové náklady, 

 - ak by sa koeficient na údržbu a správu budov použil výlu�ne do jedného školského 

   zariadenia, všetky ostatné školy a školské zariadenia by nepokryli ani osobné náklady, 

 - takto prerozdeli� finan�né prostriedky nie je možné aj z dôvodu, že by všetky školy 

   a školské zariadenia mali problém s financovaním.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - u niektorých riadite�ov nie je spokojnos� s takýmto prerozdelením, ale ich reakcia  

   je pochopite�ná, 

 - v �om bol problém na MŠ Ul. 8. mája? 

 - ako je to s financovaním súkromných a cirkevných škôl? 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - pri pôvodnom návrhu VZN bola vytvorená rezerva cca 10 tis. EUR, ktorá  

   v pripomienkovom konaní bola navrhnutá, aby sa zvýšila, preto sme pristúpili k úprave 

   koeficientu na žiaka v MŠ Ul. 8. mája, 

 - cirkevným a súkromným školám patrí minimálne 88 % z toho, �o schválime školám 

   v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Svidník. 

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

 �. 346/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 
  

 Predkladal: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pre�o sa táto �iastka nerozdelila na celý rok, ale na 7 mesiacov? 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - zamestnanec vo verejnej službe pri dožití 50 rokov v zmysle zákona má nárok  
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   na udelenie odmeny do výšky mesa�ného platu, 

 - ke�že primátor mesta je odme�ovaný pod�a iných predpisov a aby nebol ukrátený  

   o možnos� udelenia odmeny pri dožití 50 rokov, navrhuje sa mu odmena týmto 

   spôsobom.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - keby bola možnos� nerozde�ova� a nedefinova� to ako navýšenie platu, ale vyplati� 

   ako odmenu pri dožití 50 rokov. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - odporú�al by som pouvažova� o možností navýšenia platu o 5 %, ktorý bol v minulom 

   roku krátený o tieto percenta v zmysle prijatého memoranda.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nesúhlasím s tým, aby bol plat navýšený o 5 %.  

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - legislatívne udeli� odmenu primátorovi pri dožití 50 rokov je možné týmto jediným 

   navrhovaným spôsobom.  

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

 �. 347/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. 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. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval, že po�as pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

 - bola doru�ená žiados� Jána Senaja na odkúpenie tohto pozemku za cenu 22 EUR/m2 

   bez uvedenia ú�elu využitia tohto pozemku. 

 
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - príslušná komisia MsZ po prerokovaní odporú�a tento materiál prerokova� a schváli�. 
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 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 �. 348/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  �. 415/2013 zo d�a 11. decembra 2013  -  

 schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov. hrdinov �. 432 
 a zmenu uznesenia �. 46/2007 zo d�a 20.6.2007 – schválenie Programu  
 hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007-2013 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - príslušná komisia MsZ po prerokovaní odporú�a tento a nasledujúci materiál  

   prerokova� a schváli�. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 �. 349/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  �. 416/2013 zo d�a 11. decembra 2013 -  

 schválenie žiadosti: Ubytov�a mesta Svidník - odstránenie systémových porúch – 
 loggie 

  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR 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  

 �. 350/2014, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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7. Záver 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 9.50 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

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

         primátor 
 
 
 
 


