
Zápisnica z 21. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 28. februára 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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške mesa�ného 

 príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na 

 �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, 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 úhradu 

 nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 

 v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky 

 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

 Svidník 

4. Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom �asti nebytových priestorov 

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

5. Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom Domu smútku na  

 Ul. Duchnovi�ovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku 

6. Záver 

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

 - otvoril a viedol rokovanie mimoriadneho zasadnutia mestskej rady, 
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 - konštatoval, že z rokovania sa ospravedlnil poslanec Mgr. Vladimír Kali�ák. 

  
 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. 

   
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 249/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2013, ktorým sa mení 
 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 3/2012 o výške mesa�ného  
 príspevku za pobyt die�a�a v materskej škole, o výške mesa�ného príspevku na  
 �iasto�nú úhradu nákladov na �innos� školského klubu detí, 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  

 úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na  
 režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - na minulom zasadnutí mestskej rady som predložil návrh na zníženie príspevku CV�, 

   ktorý nebol zo strany �lenov rady pochopený a je nekorektné od poslanca Mgr.  

   Kali�áka, ak s tým istým návrhom vystúpi na zasadnutí mestského zastupite�stva. 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - v �ase zasadnutia mestskej rady nám neboli ešte jasné a známe výšky príspevkov CV� 

   v Giraltovciach, a ke�že sme nechceli, aby v našom meste boli vyššie, bol predložený  

   návrh na ich zníženie. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - odporú�al by som v budúcnosti pred zasadnutím mestského zastupite�stva stretnú� sa  

   s predsedami klubov a informova� ich o tom, že nastala takáto situácia, 

 - pod�a �lánku 7 odsek 1 aké aktivity sa budú realizova�? 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - ide o nepravidelné aktivity. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 250/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky 
 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
 Svidník 
  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Vladislav Sluk, poslanec 

 - je potrebné ustráži� výšku dotácie pre cirkevnú základnú školu tak, aby sme nemuseli 

   na ich �innos� dopláca�, 

 - doporu�ujem dôkladne zdôvodni� tento návrh štatutárom škôl, aby sa nenaštrbili  

   vzájomné vz�ahy, 

 - uvažova� o možnosti presunú žiakov spojenej školy do škôl v zria�ovate�skej pôsobnosti 

   mesta. 

  
 Ing. Miron Mikita, zástupca primátora 

 - medzi škola musí by� vzájomná solidarita a kolegialita.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - je potrebné pred poslancami a verejnos�ou dobre vysvetli� a zdôvodni� tento návrh, 

 - odporú�am vplýva� na štatutárov škôl v tom smere, aby sa správali viac zodpovedne 

   ako riadiaci pracovníci.  
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 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 251/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom �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. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - vysvetlil, že s pánom Hrabkom boli viaceré rokovania, avšak k žiadnej dohode nedošlo, 

 - pán Hrabko predložil žiados� na prenájom za 1,00 EURO/ro�ne,  

 - mestské zastupite�stvo je tu na to, aby sa h�adalo najlepšie riešenie a prijalo taký záver, 

   aby bol výhodný pre obidve zmluvné strany. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 252/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom 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. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie �. 253/2013, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

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

 -  po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 13.50 hod. ukon�il. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 

                                                                                                                …....................................................................... 
                                                                   Ing. Ján Holod�ák 

         primátor 


