
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 27. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 25. februára 2010 

_________________________________________________________________  

 

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

298/25.2.2010  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

     komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

299/25.2.2010  - K informácii o realizácii uznesení z ostatného rokovania 

     mestského zastupiteľstva 

 

300/25.2.2010  - K ústnej informatívnej správe o činnosti Regionálnej 

    veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku 

 

301/25.2.2010  -          K ústnej informácii o hygienicko-epidemiologickej situácii 

    v meste Svidník 

 

302/25.2.2010  - K ústnej informatívnej správe o činnosti Technických sluţieb 

    mesta Svidník za rok 2009 

 

303/25.2.2010  - K ústnej informácii o finančnej a ekonomickej situácii škôl 

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

Svidník 

 

304/25.2.2010  - K schváleniu ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky 

    z fondov EÚ na projekt: Svidník – centrum sociálnych sluţieb 

 

305/25.2.2010  - K schváleniu ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky 

    z fondov EÚ na projekt: Zvýšenie moţnosti obyvateľstva 

    z MRK vo Svidníku na trhu práce a ich následného začlenenia 

    sa do ţivota spoločnosti 

 

306/25.2.2010  - Ku komunitnému plánu sociálnych sluţieb mesta Svidník 

    do roku 2013  

 

307/25.2.2010  - K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

    mesta za rok 2009 
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  B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

298/25.2.2010   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  

zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 298 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1.  Berie na vedomie, že 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   RNDr. Anton Bereţňák 

       Ing. Ján Holodňák 

              

 

                                     

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     PhDr. Františka Pochaniča 

       Evu Homzovú 

       PaedDr. Jozefa Poperníka 

 

 

 

3. Schvaľuje 
 

Upravený program rokovania s vypustením bodu č. 10 

 

 

 

Svidník 25.2.2010 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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299/25.2.2010   K informácii o realizácii uznesení z ostatného 

rokovania mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 299 zo dňa 25.2.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

 

Berie na vedomie  

 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského 

zastupiteľstva 

 

 

Svidník 25.2.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

300/25.2.2010   K ústnej informatívnej správe o činnosti 

     Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

     správy vo Svidníku 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 300 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 
 

Ústnu informatívnu správu o činnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy  

vo Svidníku 

 

 

 

Svidník 25.2.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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301/25.2.2010   K ústnej informácii o hygienicko- 

     epidemiologickej situácii v meste Svidník 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 301 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 

 
Ústnu informáciu o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

 

 

Svidník 25.2.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

302/25.2.2010   K ústnej informatívnej správe o činnosti 

     Technických služieb mesta Svidník 

     za rok 2009 
______________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 302 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 
 

Ústnu informatívnu správu o činnosti Technických sluţieb mesta Svidník za rok 2009 

 

 

 

Svidník 25.2.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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303/25.2.2010    K ústnej informácii o finančnej  

      a ekonomickej situácii škôl a školských 

      zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

      mesta Svidník 

_________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 303 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o finančnej a ekonomickej situácii škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

 

Svidník 25.2.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

304/25.2.2010   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 

     prostriedky z fondov EÚ na projekt: 

     Svidník – centrum sociálnych služieb 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 304 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

1. Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom 

realizácie projektu „Svidník – centrum sociálnych sluţieb“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom mesta Svidník a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007-2013, 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP, 

3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. vo výške 114 750,00 € 

 

Svidník 25.2.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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305/25.2.2010   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 

     prostriedky z fondov EÚ na projekt: 

     Zvýšenie možnosti obyvateľstva z MRK  

     vo Svidníku na trhu práce a ich následného 

     začlenenia sa do života spoločnosti 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 305 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

1. Predloţenie ţiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu 

/LSKxP/ predkladateľa na realizáciu projektových zámerov LSKxP, ktorý je 

realizovaný pre Mesto Svidník v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Svidník na roky 2007 – 2013 a v súlade s Územným plánom mesta 

Svidník, 

2. Zabezpečenie realizácie projektov /Ţiadosti o NFP spracovaných zo schválenej 

ţiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, 

3. Financovanie projektu poţadovanou mierou spolufinancovania z celkových 

oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty 

 

 

Svidník 25.2.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

306/25.2.2010   Ku komunitnému plánu sociálnych služieb 

     mesta Svidník do roku 2013 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 306 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

 

1. Schvaľuje 
 

a) Fázy pre spracovanie komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Svidník do roku 

2013, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia, 
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b) Riadiacu skupinu pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta 

Svidník v zloţení: 

1. Ing. Vladimír Popík, prednosta MsÚ 

2. Ing. Marta Jacková, vedúca odboru MsÚ 

3. PaedDr. Štefan Čarný, poslanec MsZ 

4. PhDr. František Pochanič, poslanec MsZ 

5. Mgr. Peter Hakun, riaditeľ n.o. Náš dom 

6. Bc. Helena Paňková, Gréckokatolícka charita Prešov, pracovisko Svidník 

7. Peter Sivák, zástupca MRK 

8. Ing. Ján Holodňák, poslanec MsZ 

 

2. Ukladá 
 

Vedúcej odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu MsÚ 

Svidník 

Zabezpečiť spracovanie Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Svidník v súlade 

s Fázami komunitného plánovania sociálnych sluţieb mesta Svidník 

        T: 31.12.2010 

        Z: Ing. Marta Jacková 

 

Svidník 25.2.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

307/25.2.2010   K správe o kontrolnej činnosti hlavného 

     kontrolóra mesta za rok 2009 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 307 zo dňa 25.2.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009 

 

 

Svidník 25.2.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  25.2.2010 
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       Príloha č. 1 k uzn. č. 306/25.2.2010 

 

FÁZY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

MESTA SVIDNÍK DO ROKU 2013 

 

 

1. Príprava východiskového dokumentu pre rozpracovanie priorít sociálnych sluţieb 

v meste Svidník 

2. Príprava, distribúcia a analýza dotazníkov pre poskytovateľov a prijímateľov 

sociálnych sluţieb 

3. Analýza sociologických údajov a demografických údajov mesta Svidník 

4. SWOT analýza – stanovenie silných a slabých stránok, príleţitostí a ohrození 

5. Určenie cieľov – priorít v sociálnej oblasti podľa cieľových skupín, spracovanie 

opatrení a aktivít 

6. Definovanie úloh, ktoré zabezpečia naplnenie stanovených cieľov – časový plán 

realizácie komunitného plánu vrátane určenia finančných, prevádzkových 

a organizačných podmienok na ich realizáciu 

7. Zverejnenie návrhu Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Svidník na 

pripomienkovanie prostredníctvom webovej stránky mesta a úradnej tabule 

a zapracovanie pripomienok 

8. Finalizácia komunitného plánu a jeho dopracovanie riadiacou skupinou 

9. Schválenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Svidník Mestským 

zastupiteľstvom 

10. Monitoring, vyhodnotenie, aktualizácia komunitného plánu 

 

Fázy č. 1-9 budú realizované v období marec 2010 aţ december 2010. 

Fáza č. 10 bude realizovaná v období január 2011 aţ december 2013. 

 

 

 


