
Zápisnica z 26. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 23. 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. Návrh na zmluvný prevod nehnute�ného majetku mesta Svidník: zámena budovy  

 ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského a budovy internátu v správe Strednej priemyselnej školy 

 Svidník a príslušných pozemkov medzi mestom Svidník 

 a Prešovským samosprávnym krajom 

3. Záver 

  

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

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že z neú�asti na rokovaní sa ospravedlnil Mgr. Vladimír Kali�ák. 

  
 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  

 �. 318/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2. Návrh na zmluvný prevod nehnute�ného majetku mesta Svidník: zámena budovy  
 ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského a budovy internátu v správe Strednej 
 priemyselnej školy Svidník a príslušných pozemkov medzi mestom Svidník 
 a Prešovským samosprávnym krajom 

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

 - informoval, že ide o zámenu budovy ŠKD pri ZŠ  

   Ul. Komenského vrátane príslušných pozemkov (KN C 36/1, 36/5 a 34), ktoré sú 

   vo vlastníctve mesta Svidník a zámenu internátu vrátane príslušných pozemkov 

   (KN C 644, 645/5 a 649/1) v správe Strednej priemyselnej školy Svidník.  

 
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - dochádza aj k zámene pozemkov okolo bytovej jednotky, ktorú rekonštruuje p. Pilip? 

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

 - táto zámena tieto pozemky nerieši.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ako využijeme zamenený objekt? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zatia� nám nie je známy konkrétny zámer využitia tohto objektu. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - v prípade zámeny, kde by sa pres�ahoval terajší školský klub detí? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nevidím dôvod, aby školský klub detí neexistoval v terajších priestoroch, 

 - jedine stratíme dosah nad využitím pozemku KN C 36/1. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - obavy z využitia pozemku KN C 36/1 nemusia by�, pretože túto záležitos� by mal  

   ustráži� stavebný úrad. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - odporú�am zamýš�a� sa nad pres�ahovaním ŠKD do priestorov 

   ZŠ Ul. Komenského, napr. do priestorov v prízemí po bývalej kotolni.   

  
 Reagoval: PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - pod�a m�a prízemné priestory v areáli školy nie sú vhodné na prevádzku ŠKD 

   a iné vo�né stabilné priestory na túto �innos� sa v škole nenachádzajú.  

  
 Reagoval: Cyril Dudáš, poslanec 

 - pod�a m�a je potrebné to iba organiza�ne dorieši�.  

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - navrhovaná zámena je výhodná ponuka, je potrebné dorieši� iba priestory na prevádzku 

   ŠKD. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - nako�ko popula�ná krivka z roka na rok klesá, nevidím problém v tom, aby sa 

   v budúcnosti uvo�nili priestory v škole na prevádzku ŠKD. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - neodporú�am, aby sa navrhovaná zámena uskuto�nila teraz pred vo�bami,  

 - zámenu uskuto�ni� po vo�bách komplexne aj s od�lenením základnej školy na Spojenej  

   škole vo Svidníku. 

  
 Reagoval: Cyril Dudáš, poslanec 
 - ideálne by bolo komplexné riešenie, ale v tejto chvíli pre mesto je táto navrhovaná  

   zámena ekonomicky výhodná.  

  
 Hlasovanie: návrh na zámenu pozemku KN C 36/1. 

 Za hlasovali: Ing. Miron Mikita, Cyril Dudáš, Vladislav Sluk. 

 Hlasovania sa zdržal: PaedDr. Jozef Poperník. 

 Návrh bol schválený. 
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 Hlasovanie: návrh na zámenu budovy Školského klubu detí pri ZŠ Ul. Komenského  

 vrátane príslušných pozemkov (KN C 36/1, 36/5 a 34). 

 Za hlasovali: Ing. Miron Mikita, Cyril Dudáš, Vladislav Sluk. 

 Hlasovania sa zdržal: PaedDr. Jozef Poperník. 

 Návrh bol schválený. 

  
 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním  prijali uznesenie �. 319/2013, ktoré 

 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 8.30 hod. ukon�il. 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

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

         primátor 
 
 


