
Primátor mesta Svidník        
 
 
 
         Svidník  02.03.2011 

 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR �íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

z v o l á v a m  
 

2.  zasadnutie Mestského zastupite�stva vo Svidníku  na de� 
 

10. marca 2011 /štvrtok/ o 10.00 hod. 
___________________________________________________  

 
do zasada�ky Obvodného úradu  vo  Svidníku s týmto  programom: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Schválenie programu 
 
3. Zloženie s�ubu poslanca mestského zastupite�stva 

Predkladá:  Mgr. Jozef  KURTY, predseda mestskej volebnej komisie 
 

4. Vo�ba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, ur�enie overovate�ov  zápisnice 
a zapisovate�a 
 

5. Informácia o realizácii uznesení z posledného rokovania MsZ minulého volebného 
obdobia konaného 12. novembra 2010 a o realizácii uznesení ustanovujúceho zasadnutia 
mestského zastupite�stva 
Referuje: Ing. Stanislav  FEK, hlavný kontrolór mesta 

 
6. Informácia o prípravách 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky 

Referujú: Ing. Peter SOKOL,  predseda ÚR ZRUSR 
                  Mgr. Pavel BOGDAN, podpredseda ÚR ZRUSR 

 
7. Vo�ba �lenov komisií mestského zastupite�stva 

Predkladajú: predsedovia komisií MsZ 
 
8. Návrh na schválenie odmeny zástupcovi primátora mesta na volebné obdobie 2010-2014 

Predkladá: Ing. Ján HOLOD�ÁK, primátor mesta 
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9. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských 
zariadení 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 

10. Informácia o realizácii Zmluvy a jej dodatkov o službách v mestskej autobusovej doprave  
na roky 2008 - 2012 
Predkladá:  Imrich BEDNÁR, vedúci odboru MsÚ 

 
11. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník 

Predkladá:  Ing. Marta  JACKOVÁ, vedúca odboru MsÚ 
 
12. Návrh zásad rozpo�tového hospodárenia mesta Svidník 

Predkladá: Ing. Nikolaj VL�INOV, vedúci odboru MsÚ 
 
13. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník 

Predkladá: Ing. Nikolaj VL�INOV, vedúci odboru MsÚ 
 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2011 o výške príspevku za 
pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu 
nákladov spojených s hmotným zabezpe�ením na �innos� školského klubu, o výške 
mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského strediska 
záujmovej �innosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na 
�iasto�nú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 
 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2011, ktorým sa mení 
a dop��a VZN mesta Svidník �. 6/2010 o ur�ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ a die�a materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Svidník 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 

 
16. Návrh na zmluvné prevody nehnute�ného majetku mesta 

Predkladá: Ing. Nikolaj VL�INOV, vedúci odboru MsÚ 
 
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 3/2011 o vylepovaní plagátov na 

verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 

 
18. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2011 v zmysle VZN mesta Svidník �. 7/2005 

Predkladá: Ing. Nikolaj VL�INOV, vedúci odboru MsÚ 
 
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 4/2011 o podmienkach 

poskytovania dotácií 
Predkladá: Ing. Nikolaj VL�INOV, vedúci odboru MsÚ 

 
20. Návrh na zaradenie Centra vo�ného �asu v meste Svidník do siete škôl, školských 

zariadení, stredísk praktického vyu�ovania a pracovísk praktického vyu�ovania 
Slovenskej republiky 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 
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21. Informácia o prevádzkovaní bazéna pri ZŠ 8. mája 
Predkladá:  Mgr. Ján  VOOK, poverený vedením odboru MsÚ 

 
 
22. Správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010 

Predkladá:  Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta 
 
23. Správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2010 

Predkladá:  Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta 
 

24. Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na I. polrok 2011 
Predkladá: Ing. Ján HOLOD�ÁK, primátor mesta 

 
25. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ �. 372 zo d�a 12.11.2010 

Predkladá:  Imrich BEDNÁR, vedúci odboru MsÚ 
 
26. Diskusia 
 
27. Interpelácia poslancov 
 
28. Záver  
 
 
     S pozdravom 
 
 
 
       Ing. Ján Holod�ák, v.r. 


