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Mestské zastupiteľstvo vo  S V I D N Í K U 
_________________________________________________ 

 

 
  

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

Z PRVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA VO 
SVIDNÍKU 

konaného dňa 28. decembra 2006 
 
 
 

A/   ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 
 
číslo uznesenia:                            Uznesenie k bodu : 
 
 
1/ 28.12. 2006          -   K oznámeniu výsledkov volieb  do orgánov samosprávy mesta          
                                     na funkciu  primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva  a k      
                                     zloženiu sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
2/ 28. 12 . 2006      -    K schváleniu rokovacieho poriadku prvého zasadnutia           
                                     mestského zastupiteľstva. 
 
3/ 28. 12. 2006        -    K voľbe zástupcu primátora 
 
4/ 28. 12. 2006         -   K návrhu na zriadenie mestskej rady a voľbe jej členov 
 
5/ 28. 12. 2006         -   K návrhu na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľbe ich  
                                       predsedov. 
 
6/ 28. 12. 2006          -   K určeniu sobášiacich 
 
7/ 28. 12. 2006         -    K návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri          
                                       výkone funkcií verejných funkcionárov mesta. 
 
8/ 28. 12. 2006    -  K podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových    

porúch a podanie žiadosti o poskytnutie podpory /úveru/ na stavbu :  
Bytový dom malometrážnych bytov – odstránenie systémových porúch,  
ul. Nábrežná 13/498, Svidník. 

 
9/ 28. 12. 2006      -    K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci diskusie 
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B:    OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 
 
 
1/ 28.12.2006             K oznámeniu výsledkov volieb  do orgánov  
                                   samosprávy mesta  na funkciu  primátora mesta   
                                   a poslancov mestského zastupiteľstva  a k   
                                   zloženiu sľubu primátora mesta a poslancov mestského  
                                   zastupiteľstva. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 1 zo dňa 28. 12. 2006: 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
 B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1.   Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta vykonaných dňa 2. decembra 2006 
 
 K o n š t a t u j e,  ž e 
 
1.   novozvolený primátor mesta Ing. Michal Bartko zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora mesta bez výhrad 
 
2.  zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: MUDr. Marián Baja, Mgr. Kamil Beňko, 

RNDr. Anton Berežňák, MUDr. Peter Blicha, PaedDr. Štefan Čarný, Ing. Ján Holodňák, 
Eva Homzová, Mgr. Jaroslav Ivančo, Mgr. Vladimír Kaliňák, MUDr. František Kruľ, Ing. 
Miron Mikita,  Mgr. Pavel Olejár, PhDr. František Pochanič, PaedDr. Jozef Poperník, 
Vladislav Sluk,  Andrej Tyč a  MUDr. Nadežda Želizňaková zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca mestského zastupiteľstva bez výhrad. 

 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
 
 
 
2/ 28. 12 . 2006         K schváleniu rokovacieho poriadku prvého zasadnutia           
                                  mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 2 zo dňa 28. 12. 2006: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
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S c h v a ľ u j e 
 
1. Rokovací poriadok prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
 
3/ 28. 12. 2006                K voľbe zástupcu primátora 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 3 zo dňa 28. 12. 2006: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
V o l í 
 
Za zástupcu primátora   RNDr. Antona Berežňáka 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
 
 
4/ 28. 12. 2006               K návrhu na zriadenie mestskej rady a voľbe jej  
                                        členov 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 4 zo dňa 28. 12. 2006: 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
Z r i a ď u j e 
 
Mestskú radu  s počtom 5 členov 
 
V o l í 
 
Za  členov mestskej rady          -   RNDr. Antona Berežňáka 

-   PaedDr. Štefana Čarného 
-   Mgr. Vladimíra Kaliňáka 
-   Ing. Mirona Mikitu 

                                                           -   MUDr. Nadeždu Želizňakovú 
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 Postupujúc podľa § 13 ods.6  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov výkon tohto uznesenia MsZ p o z a s t a v u j e m  s nasledovným 
odôvodnením: 
 Rokovanie prvého zasadnutia MsZ sa riadilo schváleným Rokovacím poriadkom prvého 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. V súlade s čl.V.ods.1 rokovacieho poriadku 
poslanci rozhodli o voľbe orgánov MsZ  verejným hlasovaním. Podľa čl. V. ods. 3 rokovacieho 
poriadku zvolený je ten , kto získa nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov. Tento postup 
je v súlade s § 12 ods. 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov.  
 Domnievam sa , že postupom poslancov MsZ, keď za členov mestskej rady verejným 
hlasovaním okrem zástupcu primátora postupne zvolili ďalších piatich poslancov, teda 
o jedného viac ako je platný počet členov mestskej rady  a následne losovaním vylúčili jedného 
už zvoleného poslanca, bol porušený zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, rokovací 
poriadok prvého zasadnutia MsZ i obmedzené práva už zvoleného poslanca za člena mestskej 
rady .  
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
 
 
 
 

5/ 28. 12. 2006              K návrhu na zriadenie komisií mestského  
                                       zastupiteľstva a voľbe ich  predsedov. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 5 zo dňa 28. 12. 2006: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 

Z r i a ď u j e 
 

Komisie mestského zastupiteľstva: 
 

1. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
2. Komisia pre výstavbu, územný rozvoj, dopravu a životné prostredie 
3. Komisia finančná a správy majetku  
4. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport  a mládež 
5. Komisia podnikateľskej činnosti  a obchodu  
6. Komisia na ochranu verejného poriadku 
7. Komisiu pre udeľovanie cien mesta Svidník s počtom 3 členov 

 
V o l í 

                                            
 Predsedov komisií mestského zastupiteľstva: 
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 1. Komisia sociálna, zdravotná a bytová  - PhDr. František Pochanič 
 2. Komisia pre výstavbu, územný rozvoj,  
     dopravu a životné prostredie   - MUDr. Marián Baja 
 3. Komisia finančná a správy majetku  - Ing. Ján Holodňák 
 4. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, 
     šport a mládež     - Mgr. Pavel Olejár 
 5. Komisia podnikateľskej činnosti, 
     a obchodu      - Eva Homzová 
 6. Komisia na ochranu verejného poriadku  - PaedDr. Štefan Čarný 
 7. Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník - Mgr. Jaroslav Ivančo 
 

 
U k l a d á 
 
Predsedom komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 
Predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ návrhy na členov zriadených komisií MsZ, t. j.  
jedného  poslanca a piatich  z radov občanov. 
        T: február 2007 
        Z: PhDr. František Pochanič, 
             MUDr. Marián Baja, Ing. Ján 
             Holodňák,  Mgr. Pavel Olejár, 
             Eva Homzová, PaedDr. Štefan 
             Čarný, Mgr. Jaroslav Ivančo 
 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
     
 

6/ 28. 12. 2006                        K určeniu sobášiacich 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 6 zo dňa 28. 12. 2006: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 

P o v e r u j e 
 
Výkonom sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva: 
 
1.  Mgr. Kamil Beňko 
2.  RNDr. Anton Berežňák 
3.  PaedDr. Jozef Poperník 
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U r č u j e 
 

Za sobášne dni :               -   štvrtok  -    v čase     od 13.00 hod .  -    15.30  hod. 
                                   -   piatok   -    v čase     od 13.00 hod .  -    15.30  hod. 
                                    -   sobota   -    v čase     od 13.00 hod.    -    18.00  hod.   
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
 
 
7/ 28. 12. 2006             K návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného  
                                      záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
                                      mesta. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 7 zo dňa 28. 12. 2006: 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
Z r i a ď u j e 
 
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov mesta 

 
v o l í  
 
Členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov mesta v zložení: 
 
1.      PhDr. František Pochanič, ĽS – HZDS 
2.      MUDr. Nadežda Želizňáková, HZD 
3.      Vladislav Sluk, SMER – SD 
4.      Ing. Ján Holodňák, SDKÚ 
5.      Eva Homzová, SNS 
6.      PaedDr. Štefan Čarný,  nezávislý poslanec MsZ  
 
U k l a d á 
 
Prednostovi Mestského úradu vo Svidníku 
 
Zvolať 1. zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných    
funkcionárov mesta 
        T:  10. 1. 2007 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
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8/ 28. 12. 2006       K podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie 

systémových porúch a podanie žiadosti o poskytnutie 
podpory /úveru/ na stavbu : Bytový dom 
malometrážnych bytov – odstránenie systémových 
porúch, ul. Nábrežná 13/498, Svidník. 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 8 zo dňa 28. 12. 2006: 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch v súlade 
 s Výnosom  Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.V-1/2006  o poskytovaní  
 dotácii na rozvoj bývania a podanie žiadosti o poskytnutie podpory /úveru/ v súlade so  
 zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona  
 č.536/2004 Z.z.  na realizáciu stavby:  Bytový dom malometrážnych bytov–odstránenie  
 systémových porúch, ul. Nábrežná  13/498, Svidník 
 
S ú h l a s í 
 
So zriadením záložného práva na nehnuteľnosť: Ubytovňa pre turistov  vo vlastníctve Mesta 
Svidník, súpisné číslo 437, na parcele KN č.645/4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 
m2,  v podiele 135299/157715, list vlastníctva č.2359, katastrálne územie Svidník, obec Svidník  
do doby ukončenia stavby: Bytový dom malometrážnych bytov – odstránenie systémových 
porúch, ul. Nábrežná   13/498, Svidník.  Po jej  ukončení bude  záložné právo z ubytovne  
presunuté na tento objekt. 

 
 
U k l a d á 
 
 Vedúcemu odboru finančného a správy majetku Mestského úradu vo Svidníku 
 
Počas zmluvného vzťahu so ŠFRB zapracovávať do rozpočtu Mesta Svidník na príslušný 
kalendárny rok splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na realizáciu stavby Bytový dom 
malometrážnych bytov – odstránenie systémových porúch, ul. Nábrežná  13/498, Svidník  
        T: v texte 

Z: JUDr. Jozef Pančák 

 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 
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9/ 28. 12. 2006          K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci diskusie 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 9 zo dňa 28. 12. 2006: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po prerokovaní 
 
U r č u j e 
 
V súlade s § 11, ods. 3, písm. i/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení  
neskorších predpisov Ing. Michalovi Bartkovi, primátorovi mesta s účinnosťou od 
28.12.2006  plat v zmysle § 3 zákona NR SR číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení  
a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo  
výške 2,81-násobku  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  
zvýšený o 40 % v zmysle § 4   ods. 2 zákona NR SR číslo 253/1994 Z.z. v znení neskorších  
predpisov. 
 
U k l a d á 
 
1. Prednostovi Mestského úradu vo Svidníku 

 
a/ Predložiť poslancom MsZ platný organizačný poriadok, organizačnú štruktúru MsÚ, štatút  
    mesta a poriadok odmeňovania  MsÚ 
        T: február 2007  

    /7 dní pred zasadnutím MsZ/ 
        Z: Ing. Vladimír Popík 
b/ Zverejniť uznesenia mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta z volebného 
    obdobia 2002-2006 
        T: 30. 1. 2007 
        Z: Ing. Vladimír Popík 
c/ Predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ  rokovací poriadok  
        T: február 2007 
        Z: Ing. Vladimír Popík 
d/ Zverejňovať na internetovej stránke mesta prijaté uznesenia MsZ a spôsob hlasovania  
    jednotlivých poslancov 
        T: stály 
        Z: Ing. Vladimír Popík 

 
2. Vedúcemu odboru všeobecnej vnútornej správy Mestského úradu vo Svidníku 
 
Zaslať poslancom MsZ uznesenia MsZ z volebného obdobia 2002-2006 v elektronickej 
forme 
        T: 30. 1. 2007 
        Z: Pavel Gojdič 
 
 
 
Svidník,  7. 1. 2007                                                                 Ing. Michal   BARTKO 

        primátor mesta 


