
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 33. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 20. septembra 2010 

_________________________________________________________________  

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

344/20.9.2010  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

     komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

345/20.9.2010  - K informácii o realizácii uznesení z ostatných rokovaní 

     mestského zastupiteľstva 

 

346/20.9.2010  - K návrhu na udelenie Ceny mesta 

 

347/20.9.2010  -          K informácii o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti 

    a ďalších zámeroch v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu 

    Svidník, n.o. 

 

348/20.9.2010  - K správe o plnení programového rozpočtu mesta Svidník 

    za I. polrok 2010 

 

349-350/20.9.2010 - K návrhu 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník 

    na rok 2010 

 

351-354/20.9.2010 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 

    majetku mesta Svidník 

 

355/20.9.2010  - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny č. 1 

    ÚPN mesta Svidník 

 

356/20.9.2010  -          K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

357/20.9.2010  - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 4/2010 o dani z nehnuteľností 
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358/20.9.2010  - K návrhu volebných obvodov a poslancov MsZ v nich 

    na nové volebné obdobie rokov 2010-2014 

 

359/20.9.2010  - K návrhu doplnku č. 4 k Rokovaciemu poriadku MsZ 

    vo Svidníku 

 

360/20.9.2010  - K informácii o otvorení školského roka v ZŠ a školských 

    zariadeniach v meste Svidník 

 

361/20.9.2010  - K ďalších návrhom a pripomienkam v rámci diskusie  

 

B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

344/20.9.2010   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  

zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 344 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1.  Berie na vedomie, ţe 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   Mgr. Kamil Beňko 

       MUDr. Nadeţda Ţelizňaková 

                                     

 

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     PhDr. Františka Pochaniča 

       PaedDr. Jozefa Poperníka 

       Vladislava Sluka 

 

3. Schvaľuje 
 

Program rokovania podľa pozvánky 

 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 



 3 

345/20.9.2010   K informácii o realizácii uznesení z ostatných 

rokovaní mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 345 zo dňa 20.9.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

 

Berie na vedomie  

 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta o realizácii uznesení z  30., 31. mimoriadneho a 32. 

mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

346/20.9.2010   K návrhu na udelenie Ceny mesta 
_______________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 346 zo dňa 20.9.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Udeľuje 
 

Cenu mesta Svidník 

PhDr. Márii Pajzinkovej, riaditeľke POS, vedúcej folklórneho súboru Makovica  

a detského folklórneho súboru Makovička vo Svidníku 

 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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347/20.9.2010   K informácii o poskytovaní zdravotníckej 

     starostlivosti a ďalších zámeroch v Nemocnici 

     arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o. 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 347 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 

 
Informáciu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a ďalších zámeroch v Nemocnici arm. 

gen. L.Svobodu Svidník, n.o. 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

348/20.9.2010   K správe o plnení programového rozpočtu 

     mesta Svidník za I. polrok 2010 
_________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 348 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 

 
Výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2010 

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

349/20.9.2010    K návrhu na prijatie úveru  

_____________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 349 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

Schvaľuje 

 

prijatie úveru vo výške 400 000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a.s, so 

sídlom: Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka 

číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,  

s moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane moţnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver,  na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :Svidník ZŠ 8. 

mája obnova a rekonštrukcia a Svidník ZŠ  Komenského obnova a rekonštrukcia 

s podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

formou spolufinancovania Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom.   

 

 Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na 

rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane moţnosti 

vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého 

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru 

alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver. 

Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

350/20.9.2010    K návrhu 1. zmeny programového 

      rozpočtu mesta Svidník na rok 2010 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 350 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

Schvaľuje 

 

1. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010 z plánu 11 454,9 tis. € 

v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na 11 619,5 tis. € v príjmovej a  na 9 062,1 tis. € vo 

výdavkovej časti rozpočtu 

 

Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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351/20.9.2010    K odpredaju pozemku pre Rímsko- 

      katolícku cirkev, farnosť Najsvätejšieho 

      Srdca Jeţišovho, ul. Centrálna 64/18,  

Svidník 

_________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 351 zo dňa 20.9.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

 

1. Berie na vedomie, ţe 
 

pozemok č. KN-C  36/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere   651 m
2
 na ul. Centrálnej, 

zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník je  v súčasnosti vyuţívaný ako verejná zeleň 

a bezprostredne nadväzuje  na  pozemok farskej budovy Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho, ktorá poţiadala o jeho odkúpenie. Zámerom ţiadateľa je 

celková revitalizácie zelene na pozemku a jeho vyuţitie ako oddychovej zóny pre mládeţ 

a starších ľudí. Iné vyuţitie pozemku je problematické, keďţe sa na ňom nachádzajú 

podzemné inţinierske siete a prípojky k samotnej farskej budove. Zohľadňujúc obmedzenia 

vyuţitia pozemku z dôvodu vedenia podzemných inţinierskych sieti /vecné bremeno/ 

a vlastných investícií, ktoré ţiadateľ plánuje do jeho revitalizácie vloţiť s tým , ţe zachová 

jeho verejnoprospešný a oddychový charakter sa návrh kúpnej ceny  stanovuje dohodou na  

21,- € / m
2
. 

 Tento postup (odpredaj pozemku č. KN – C 36/2 zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere zistenej pri porealizačnom zameraní po dokončení rekonštrukcií pešej zóny) 

v nadväznosti na § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších zmien a predpisov sa povaţuje za postup hodný osobitného zreteľa. 

 

 

2. Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku parc. KN  č. 36/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere ktorá bude 

zistená pri porealizačnom zameraní po dokončení rekonštrukcie pešej zóny,  vo vlastníctve 

mesta, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho, ul. Centrálna 

64/18, Svidník, za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre mládeţ a starších ľudí, za cenu 

21,- € m
2
, s podmienkou, ţe na pozemok bude zriadené vecné bremeno práva prístupu 

k podzemným inţinierskym sieťam a ich strpenie na pozemku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 

zmien a predpisov. V prípade, ţe budúci kupujúci bude chcieť odpredať pozemok, budúci 

predávajúci má predkupné právo na túto nehnuteľnosť za cenu, ktorá bola dojednaná v kúpnej 

zmluve, t.j. 21,- €/m2. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s predmetom odpredaja. 
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3. Ukladá 
 

Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ  
 

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena (termín do 31.10.2010) a po ukončení rekonštrukcie pešej zóny aj 

kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena (termín do dvoch mesiacov od 

porealizačného zamerania pozemku po dokončení rekonštrukcie pešej zóny) podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

T: v texte 

        Z: Ing. Nikolaj Vlčinov 

  

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

352/20.9.2010    K odpredaju pozemku pre  

      Východoslovenskú distribučnú, a.s. 

      Košice 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 352 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku p. č. KN-C 1180/459, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 

68/2010 vyhotoveným firmou Geodeting s.r.o. dňa 23.4.2010  od pozemku  p.č. KN-C 1180/3 

priamym predajom, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice vo výmere 14 m
2
 za  cenu 

12,- €/m
2 

 , spolu vo výške 168,- €, v nadväznosti na § 9a, ods.8, písmeno b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci uhradí všetky 

náklady súvisiace s predmetom odpredaja.  

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 



 8 

353/20.9.2010    K odpredaju pozemku pre  

      Východoslovenskú distribučnú, a.s. 

      Košice 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 353 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku p. č. KN-C 1757/227, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 137-

1/2009 vyhotoveným firmou Geos Košice s.r.o. dňa 28.9.2009  od pozemku  p.č. KN-C 

1757/157 vo výmere 5 m2 priamym predajom, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice 

za  cenu 19,07 €/m
2
 ,spolu vo výške 95,- €, v nadväznosti na § 9a, ods.8, písmeno b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci uhradí všetky 

náklady súvisiace s predmetom odpredaja. 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

354/20.9.2010    K návrhu na nakladanie  

s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 

mesta Svidník 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 354 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Berie na vedomie, ţe 
 

Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku prevádzkuje  za ročný prenájom 3 743,76 €  

stavbu súpisné č. 307 nachádzajúcej sa na pozemku parcela KN-C č. 34 o výmere 311,98 m
2 

ako školskú  jedáleň, kde z hľadiska prevádzky zriaďovateľ prispieva len na energiu a mzdy, 

pričom stavba si vyţaduje rekonštrukciu. Z tohto dôvodu ţiada o uzatvorenie nájomného 

vzťahu na dobu 30 rokov za cenu 1,- € ročné, počínajúc od 1.10.2010. 

 V záujme zachovania jestvujúcej školskej jedálne a potreby investovať do 

rekonštrukcie stavby sa tento postup (prenájom stavby súpisné č. 307 nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela KN-C č. 34 o výmere 311,98 m
2
 v katastrálnom území Svidník, obec 

Svidník na dobu 30 rokov za nájomné 1,- €/rok) v nadväznosti na § 9a, ods.9, písmeno c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a predpisov povaţuje za 

postup hodný osobitného zreteľa. 
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2. Schvaľuje 
 

prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Svidník, a to stavby súpisné č. 307 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela KN-C č. 34 o výmere 311,98 m2 v katastrálnom území 

Svidník, obec Svidník nájomcovi Gymnázium Duklianskych hrdinov, Komenského 16,  

089 01 Svidník na dobu 30 rokov za nájomné 1,- € / rok za podmienok, ţe zachová účel 

prevádzky tohto objektu ako školská jedáleň ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

3. Ukladá 
 

Riaditeľke ZŠ ul. Komenského 

 

zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

T: 30. 9.2010 

Z: PaedDr. Helena Lacová 

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

355/20.9.2010   K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Svidník č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Zmeny č. 1 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 355 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Berie na vedomie 
 

      1. Správu o prerokovaní zmeny č. 1 územnoplánovacej dokumentácie, 

      2. Výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie, 

      3. ţe schválená zmena číslo 1 Územného plánu mesta Svidník je v určenom rozsahu  

          záväzným, alebo smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších  

          kategórií a stupňov územnoplánovacej dokumentácie, pre územné rozhodovanie a pre  

          vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území, 

      4. Výsledok preskúmania zmeny číslo 1 územnoplánovacej dokumentácie Krajským  

stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom 

v stanovisku č. 2010-731/2641-2 zo dňa 11.8.2010 
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2. Súhlasí 
 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a  pripomienkach z  vyhodnotenia  prerokovania 

zmeny číslo 1 Územného plánu mesta Svidník 

 

3. Schvaľuje 
 

zmenu číslo 1 Územného plánu mesta Svidník  

 

4. Uznáša sa 
 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník číslo 2/2010, ktorým sa   vyhlasuje   zmena 

číslo 1 Územného plánu mesta Svidník  

 

5. Ukladá 
 

Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ŢP a RR MsÚ vo Svidníku:  

     
      l. Schválenú zmenu číslo 1 Územného plánu mesta Svidník, po doplnení schvaľovacou  

         doloţkou, zaslať spolu s výpisom z uznesenia Mestského zastupiteľstva na Krajský     

         stavebný úrad v Prešove a uloţiť na Stavebnom úrade mesta Svidník 

 

                                                                                                 Z: Imrich Bednár 

                                                                                                 T: 30.11.2010 

 

    2. Vyhotoviť o obsahu zmeny číslo 1 Územného plánu  registračný list a spolu s kópiou  

        uznesenia o schválení doručiť MV SR 

                                                                                                 Z: Imrich Bednár 

                                                                                                 T: 30.11.2010  

 

    3. Zverejniť záväznú časť zmeny číslo 1 Územného plánu: 

        a) vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na dobu 30 dní, ako aj iným obvyklým  

            spôsobom, 

        b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy   

 

                                                                                                 Z: Imrich Bednár 

                                                                                                 T: do 31.10.2010 

 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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356/20.9.2010   K návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

mesta Svidník č. 3/2010 o miestnych  

daniach a miestnom poplatku za 

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 356 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Uznáša sa na 

 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

2. Zrušuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

357/20.9.2010   K návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

mesta Svidník č. 4/2010 o dani  

z nehnuteľností 
__________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 357 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Uznáša sa na 
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 4/2010 o dani z nehnuteľností 

 

2. Zrušuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2009 o dani z nehnuteľností 

 

Svidník 20.9.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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358/20.9.2010   K návrhu volebných obvodov a poslancov 

     MsZ v nich na nové volebné obdobie 

     rokov 2010-2014 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 358 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

U r č u j e, 
 

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení n. p., 

ţe vo volebnom období 2010 aţ 2014 Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku bude mať 17 

poslancov, ktorí budú zvolení v troch obvodoch: 

 

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa: 
 

ul. Stropkovskú, D. Millyho, SNP, Dlhú, V. Nejedlého, kpt. Pavlíka, Záhradnú, Partizánsku, 

Kukorelliho, Centrálnu, Centrálnu - byty VÚB, Gen. Svobodu - bloky 681 A1, 682 A2, 683 

A3, 684 A4, 691 A5, 692 A6, 698 A7, 699 A8, 700 A9, Karpatskú - bloky 743 B1, 754 B2, 

804 B3, 838 B4, Dr. Goldbergera - bloky 248 L, 376 M, rodinné domy ul. Dr. Goldbergera, 

Nábreţnú - bloky 371 N, 498, rodinné domy ul. Nábreţná, Sov. hrdinov - bloky 372 O, 373 P, 

374 ŠM, 240 H, 241 G, 106 F, 436, 437, Sov. hrdinov - areál lesného závodu, Stropkovskú 

375 K, Stropkovskú 633- byt na novej pošte, Kutuzovovu - bloky 319 ŠM, 434 A2, 443 B, 

Komenského - bloky 444 C, 445 D, rodinné domy ul. Komenského, rodinné domy ul. Poštová 

bude zvolených 7 poslancov. 

 

Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa: 

 

ul. Bardejovskú - bloky 358 A, 359 B, 360 C, Čsl. armády - bloky 362 D, 363 E, 364 F, 

Pioniersku 357, Duchnovičovu 431 A1, rodinné domy ul. Duchnovičova, Sov. hrdinov - 

bloky 355 A/18, 356 A, 163 E, 456 - NsP, MUDr. Pribulu, Pavlovičovu, Polyvkovu, 

Komenského 461 E, Ľ. Štúra - bloky 462 K, 438 G, 441 H, 442 I, 489 V2, Mládeţe 495 A, 8. 

mája - bloky 490 V1, 491 C, 492 B/4-7 

bude zvolených 5 poslancov. 

 

Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa: 

 

ul. 8. mája - bloky 492 B/8-11, 493 F, 634 E, 635 D, 494 G, 637 H, 638 I, byty na ul. 8. mája 

686, 1416, Dukliansku - bloky 642 K, 641 J, 644 L, 648 M, 650 N, rodinné domy ul. J. 

Gagarina, 1. mája, Budovateľskú, T.H. Ševčenka, Lipovú, part. Kmiťa, Makovickú, čat. 

Nebiljaka, Pod lesom, Mierovú, Hrabovú, rodinné domy ul. Sov. hrdinov pri benzínovom 

čerpadle, Sov. hrdinov 628/112 

bude zvolených 5 poslancov. 

 

 

Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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359/20.9.2010   K návrhu doplnku č. 4 k Rokovaciemu 

     poriadku MsZ vo Svidníku 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 359 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Schvaľuje 
 

Doplnok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

2. Ukladá 
 

Prednostovi MsÚ vo Svidníku 

 

Zapracovať doplnok č. 4 Rokovacieho  poriadku MsZ vo Svidníku do úplného znenia 

a zabezpečiť jeho zverejnenie obvyklým spôsobom 

        T: 30.9.2010 

        Z: Ing. Vladimír Popik 

 

Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

360/20.9.2010   K informácii o otvorení školského roka 

     v ZŠ a školských zariadeniach v meste 

     Svidník 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 360 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Informáciu o otvorení školského roka v ZŠ a školských zariadeniach v meste Svidník 

 

Svidník 20.9.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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361/20.9.2010   K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci 

     diskusie 

__________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 361 zo dňa 20.9.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Schvaľuje 
 

V zmysle časti II. čl. 2 Poriadku odmeňovania volených orgánov mesta a ZPOZ mesta 

Svidník, zamestnancov mesta Svidník a zamestnancov rozpočtových a príspevkových 

organizácií riadených mestom Svidník odmenu za I. polrok 2010 pre RNDr. Antona 

Bereţňáka, zástupcu primátora mesta Svidník vo výške 6 x 1,5 násobku mesačnej odmeny 

poslanca MsZ 

 
Svidník 20.9.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  21.9.2010 

 

 


