
Zápisnica z 22. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 18. marca 2013 v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

 a) SSchválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 

2. Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu �asti nebytových priestorov bývalého 

 SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku 

3. Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu Domu smútku na Ul. Duchnovi�ovej 

 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku 

4. Návrh na zmenu rozdelenia dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného 

 nariadenia mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

5. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 

6. Záver 

  
1. Otvorenie 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mimoriadneho zasadnutia mestskej rady, 

 - konštatoval, že poslanec PaedDr. Jozef Poperník ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  -  �lenovia mestskej rady schválili program rokovania. 

   
 b) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
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 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 254/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu �asti nebytových priestorov bývalého 
 SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku 
  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - zaráža ma tá skuto�nos�, že sa do objektu svojvo�ne investovalo bez predchádzajúceho 

   súhlasu mesta, 

 - pán Hrabko by mal informova� mestské zastupite�stvo, ko�ko �udí skuto�ne 

   zamestnáva,  

 - v budúcnosti je potrebné uvies� v písomnom návrhu aj výšku sumy za prenájom na 1  

   m2. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pán Hrabko nedodržiaval zmluvné podmienky, 

 - ak mu tieto priestory nevyhovujú, odporú�am h�ada� iné vhodnejšie priestory, napr. 

   na Duklastave.  

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 255/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu Domu smútku na Ul. Duchnovi�ovej 
 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku 
  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZP�aO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné zo strany mesta dosledova� preinvestovanie investícií do rekonštrukcie  

   sociálnych zariadení. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 256/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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4. Návrh na zmenu rozdelenia dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného 
 nariadenia mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 
 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 257/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. 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. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 258/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 13.45 hod. ukon�il. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák, v.r. 

         primátor 
 


