
Zápisnica z 27. zasadnutia (neplánovaného) Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 15. januára 2014   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 

 
1. Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) 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 
 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 14 poslancov,   

 - poslanci PaedDr. Jozef Poperník a Ing. Vladimír Žak ospravedlnili svoju neú�as�  

   na rokovaní, 
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 - poslanec MUDr. František Kru� ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: PaedDr. Štefan �arný,  

    MUDr. Viliam Revický a Andrej Ty�. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: JUDr. Jána Gregu 

    a Mgr. Adriána Labuna. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie �. 1 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 

  Prítomní: 14, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie �. 422/2014 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. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca MUDr. Františka Kru�a. 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a, predsední�ka komisie pre vzdelávanie, kultúru 

 a šport MsZ 
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 - komisia po prerokovaní odporú�a tento návrh schváli�. 

 
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
 Hlasovanie �. 2 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 423/2014 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 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
 Hlasovanie �. 3 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 424/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
 V zmysle schváleného uznesenia �. 424/2014 plat primátora mesta Svidník bude, a to 

 od 1. januára do 30. júla 2014 vo výške 3438,00 EUR, od 1. augusta 2014 vo výške 

 sú�asného platu, t.j. 3008,00 EUR. 

  

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. 

 
 MUDr. František Kru�, poslanec, predseda komisie finan�nej a správy majetku MsZ 

 - komisia po prerokovaní odporú�a návrh na odpredaj pre p. Gajdoša schváli�, ale v �ase  

   prerokovávania nebola komisii známa skuto�nos� o podaní žiadosti p. Senaja.  

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 O vystúpenie požiadal ob�an Ján Senaj. 

 
 Ján Senaj, ob�an 

 - nesúhlasím s odpredajom pozemku pre Gajdoša Jozefa, 

 - pán Gajdoš v minulosti odkúpil pozemok, ktorý dal do prenájmu a teraz požaduje 

   odkúpenie �alšieho pozemku, na ktorom si postaví garáž, 

 - obyvatelia bytového domu neboli informovaní o tomto odpredaji, dozvedeli sa o tom  

   z novín. 

 
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - každou žiados�ou o odkúpenie pozemku sa mesto zaoberá,  

 - žiados� je prerokovávaná v príslušnej komisii MsZ a následne po prerokovaní  

   a odporú�aní mestskej rady v mestskom zastupite�stve. 

 
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, OVDŽPaRR MsÚ 

 - pán Gajdoš požiadal o vydanie stavebného povolenia na výstavbu polyfun�ného domu, 

   kde na prízemí budú predajné plochy a na poschodí bytové priestory, 

 - k tejto budove potrebuje parkovacie plochy a preto požiadal o predaj pozemku, 

 - nebudú tam vytvorené garáže, ale parkovacie plochy, ktoré budú môc� využíva� 

   aj obyvatelia susedných blokov, 

 - vyhláška o za�atí stavebného konania bola vyvesená po vchodoch bytových domov 

   a na webovej stránke mesta, ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pri odpredaji tohto pozemku pre Jozefa Gajdoša sú navrhované ur�ité bremená, ktoré 

   budú zakomponované do kúpnej zmluvy.  

 
 Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 4: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 425/2014 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 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy 

 a životného prostredia MsZ 

 - komisia po prerokovaní odporú�a tento a nasledujúci návrh schváli�. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 5: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 426/2014 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. 

 
 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 427/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Záver 

  
 Janette Pichani�ová, riadite�ka Základnej umeleckej školy vo Svidníku 

 - srde�ne privítala prítomných a popriala do nového roku všetko najlepšie. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval riadite�ke ZUŠ za vrelé slová a zaželal prítomným na prahu nového roka  

   všetko dobré, 

 - pozval poslancov na oslavy oslobodenia Svidníka, ktoré sa budú kona� 17. januára  

   2014 a na odovzdanie Ceny mesta Mons. Jánovi Babjakovi, SJ d�a 23. januára 2014  

   o 17.00 hod. 

 - v závere po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 10.40 hod. ukon�il. 
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 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

 
záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
  

 
 
 

 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

JUDr. Ján Grega, v.r.  Mgr. Adrián Labun, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 
 


