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Zápisnica z 11. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 27. novembra 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.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku 
 

  zo 16. septembra 2015, 2. októbra 2015 a 3. novembra 2015 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
 

  z 25. septembra 2015 a 3. novembra 2015 

4.   Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 
 

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

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015 
 

  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  

  so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien  

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015 
 

  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

  v školách v meste Svidník  

8.  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018 
 

9.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu 
 

  mesta Svidník na roky 2016-2018  

10.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015, 
 

  ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník  

  a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009  
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  v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014,   

  Č. 6/2014 a č. 7/2014  

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015, 
 

  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny   

  „Obytný súbor Pri Pamätníku Svidník“  

13.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 7 Územného plánu mesta Svidník 
 

14.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok B na Ul. Festivalovej  

15.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok C na Ul. Festivalovej  

16.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom – blok B6  

17.  Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov Domu kultúry 
 

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

18.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží 
 

19.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3  
 

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku  

20. Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

21.   Návrhy na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

22.  Návrh na zápis do kroniky za 1. polrok 2015 
 

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

24.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016  
 

25.   Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2016  
 

26.  Rôzne  

27.  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. 99/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

  zo 16. septembra 2015, 2. októbra 2015 a 3. novembra 2015 

 Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 100/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
 

  z 25. septembra 2015 a 3. novembra 2015 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 101/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.   Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 
 

  Predkladala: Ing. Zuzana Zemčáková, ARR PSK Prešov  

  Prítomný: Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK Prešov  

                   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - aké sú silné a slabé stránky tohto programu? 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - sú zapracované vznesené pripomienky ohľadom turisticko-informačného centra? 

 - aký je váš názor na vstup do rôznych združení, ktoré sa ponúkajú mestu Svidník? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanovisko Ing. Zuzana Zemčáková, ARR PSK  

 a Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK Prešov. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 102/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5.   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: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - prečo podávame ďalšiu žiadosť na bytový dom B6, prečo nie je ešte skolaudovaný? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - kedy poslednýkrát sme žiadali o dotáciu zo ŠFRB a kedy bola vyčerpaná? 

 - obávam sa toho, aby sme neprišli o túto dotáciu z dôvodu nedodržania podmienok.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - čím je spôsobené zvýšenie poplatku za uloženie odpadu? 

 - prečo dochádza k navýšeniu výdavkov na stravovanie zamestnancov? 

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

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - komisia finančná a správy majetku MsZ má výhrady voči všetkým výdavkom, ktoré 

   nie sú kryté v rozpočte, 

 - padne mi neférové, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 sme neboli informovaní 

   o tom, že prechádzajú záväzky za spoločenské akcie z roku 2014. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - je potrebné vyčísliť aká suma sa presúva z decembra na január, aké sú záväzky 

   mesta a neuhradené faktúry, 

 - máme víziu, kedy sa chceme priblížiť ku nule?  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - spoločenskú akciu Vianočný benefičný koncert cirkevných speváckych zborov môžem  

   podporiť v rámci svojho reprezentačného, 

 - informoval o variantoch realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujali stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 103/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015 
 

  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  

  so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 104/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015 
 

  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

  v školách v meste Svidník  

  Predkladal: Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 105/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018 
 

  
  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o výhradách, ktoré boli vznesené na zasadnutí komisie finančnej 

   a správy majetku. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - zo strany mesta sa jedná o hrubé zjednodušovanie ekonomiky, 

 - na položke oprava a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácii je 0,00 EUR, 

 - prečo nie je podrobný rozpis rozpočtu technických služieb? 

 - doteraz ešte nie je vybudovaný chodník na Jedľovku aj napriek tomu, že na jeho 

   realizáciu sme našli finančné zdroje. 

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

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - neprijímajme uznesenia, keď nemáme na to finančné zdroje, 
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 - hľadajme formu na stretnutie s poslancami a schváľme si koncepciu, čo chceme 

   urobiť, 

 - je potrebné tvoriť finančnú rezervu alebo nájsť inú formu, napríklad zobrať úver. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - zo strany mesta chýba spôsob komunikácie s občanmi, 

 - informoval o postupe vybavovania žiadosti bytového spoločenstva O 27.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - najprv by som hľadal vnútorné rezervy a až potom by som uvažoval o úvere, 

 - poslanci necítia, aby boli vťahovaní do tvorby rozpočtu, 

 - bol by som rád, aby sme sa k tvorbe rozpočtu zišli všetci poslanci MsZ  

   na neformálnom stretnutí, 

 - úsporné opatrenia sa robia na začiatku volebného obdobia, 

 - chýba mi otvorená diskusia.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - podľa mňa nemá efekt poskytovať dotácie občianskym združeniam z rozpočtu mesta.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ 

 Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 106/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

9.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu 
 

  mesta Svidník na roky 2016-2018  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 107/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

10.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - informoval, že komisia finančná a správy majetku MsZ neodporúča schváliť 

   zámer na dlhodobý prenájom prevádzkovej budovy skládky komunálneho odpadu 

   v katastrálnom území Hrabovčík a odpredaj pozemku pre GAMA PLUS, s.r.o.Svidník, 

 - predložil návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi mestom Svidník  

   a so spoločnosťami Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Prešovské zdravotníctvo, a.s.,  

 - oboznámil prítomných so žiadosťou bytového spoločenstva ohľadom zrušenia verejno 
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   obchodnej súťaže vo veci odpredaja pozemku pre p. Hrinka, 

 - informoval o žiadosti vo veci odkúpenia pozemku pre Gymnázium DH, 

 - informoval o žiadosti ohľadne zriadenia vecného bremena na plynovú prípojku pre  

   Tomáša Goriščáka. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 108/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015, 
 

  ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník  

  a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009  

  v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014,   

  Č. 6/2014 a č. 7/2014  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 109/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2015, 
 

  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny   

  „Obytný súbor Pri Pamätníku Svidník“  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil: 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - zvážiť, či táto lokalita by nebola vhodná na výstavbu priemyselného parku. 

  
 Na vznesenú pripomienku zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

Svidník 
 Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 110/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

13.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 7 Územného plánu mesta Svidník 
 

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 111/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

14.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok B na Ul. Festivalovej  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - preveriť kritéria projektu v Breznici a využiť možnosť zapojenia sa do výstavby samotných 

   nájomcov bytov.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - podľa mňa z hľadiska bezpečnosti práce nie je možnosť zapojiť samotných nájomcov 

   do výstavby bytov, ale hľadať také možnosti, kde by sa mohli prezentovať, napr. pri 

   skrášľovaní prostredia.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - starosta v Breznici si zvolil svoj model, ale náš model je iný.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 112/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 

15.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom nižšieho 
 

  štandardu, blok C na Ul. Festivalovej  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 113/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
16.  Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom – blok B6  

  
 Tento materiál bol stiahnutý z rokovania. 

   

17.  Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov Domu kultúry 
 

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 114/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

18.  Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží 
 

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 115/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

19.   Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3  
 

  na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 
 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 116/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
20. Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

 Predkladal: Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 117/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

21.   Návrhy na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 
 

  Predkladala: Mgr. Jana Pirščová, tajomníčka komisie  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - bude potrebné zvoliť nového predsedu komisie, pretože p. Pavlovič zmenil pôsobisko 

   zamestnania a vzdal sa funkcie predsedu.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - dohliadnuť vyčistenie od plagátov keramiky na OD Vašuta.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 118/2015,  
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 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

22.  Návrh na zápis do kroniky za 1. polrok 2015 
 

  Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - je potrebné vstúpiť do rokovania s p. dekanom Pulščákom, ktorý má informácie o tom, že  

   niekde v USA sa nachádza kronika mesta.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 119/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

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

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 120/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

24.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016  
 

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 121/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

25.   Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2016  
 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 122/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
26. Rôzne 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - žiadam vstúpiť do rokovania a doriešiť problém na letisku, kde sa vyostrujú vzťahy 

   dvoch subjektov. 

  



11 

 

 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - zaujal stanovisko ohľadom problému na letisku. 

  
  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - oboznámil prítomných o možnosti poskytovania opatrovateľskej služby prostredníctvom  

   p. Gmitterovej.  

  

27. 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  

 

 

 


