
Zápisnica z 21. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 18. marca 2013   

v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 

 

1. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) 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 

 - otvoril a viedol mimoriadne zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí,  

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 12 poslancov,   

 - poslanci Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, PaedDr. Jozef Poperník a Andrej  

   Ty� ospravedlnili svoju neú�as� na rokovaní, 

 - poslanec Viktor Varchola ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 
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  - zablahoželal poslancovi Vladislavovi Slukovi k životnému jubileu. 

   
  Poslanec Vladislav Sluk po�akoval za blahoželanie. 

   

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 

  - k programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   
  Hlasovanie �. 1 – schválenie programu rokovania pod�a pozvánky. 

  Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Program rokovania bol schválený. 

   
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Jána Ha�ka, Evu Homzovú a  

     Mgr. Marcelu Ivan�ovú. 

   
  Hlasovanie �. 2 – vo�ba návrhovej komisie: 

  Prítomní: 12, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 
  Návrhová komisia bola schválená v predkladanom zložení. 

   
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: MUDr. Františka Kru�a a Ing. 

    Vladimíra Žaka. 

   
 d) Ur�enie zapisovate�a 

   
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

  
 Hlasovanie �. 3 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 

 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 319/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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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. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor privítal na rokovaní poslanca Viktora Varcholu. 

  
 Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 

 - žiadam o vyjadrenie pána Hrabka oh�adom upresnenia po�tu zamestnancov, pretože  

   pod�a mojich vedomostí uvádzaný po�et 300 zamestnancov nie je pravdivý. 

  
 Reagoval: Jozef Hrabko, konate� JOHRAmont, s.r.o. Svidník 

 - v roku 2008 som zamestnával 174 �udí, v roku 2009 - 257, v roku 2010 - 303 �udí, 

   v roku 2011 – 173  a v roku 2012 – 173, 

 - po�et zamestnancov je možné si overi� prostredníctvom sociálnej pois�ovne. 

  
 Na návrh poslanca Mgr. Jána Ha�ka pred hlasovaním bola vyhlásená prestávka od 14.15 

 hod. – 14.20 hod.  

  
 Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

 Prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Poslanec Cyril Dudáš po�as hlasovania nebol prítomný v rokovacej miestnosti. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 320/2013 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. 

  
 K prerokovávanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 321/2013 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. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - oce�ujem ve�kú snahu a prácu, ktorú vykonávala Filantropia, ktorá z dôvodu zmeny 

   odme�ovania zamestnancov tento rok túto �innos� nebude zabezpe�ova�.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - akým spôsobom budú zabezpe�ené služby pre klientov, ktorí navštevovali  

   Filantropiu? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - aj po uzatvorení Filantropie mesto na�alej bude zabezpe�ova� spolo�né stravovanie  

   ob�anom odkázaným na túto službu, a to dodávate�ským spôsobom cez podnikate�ské  

   subjekty, ktoré prevádzkujú reštaura�né zariadenia.  

  
 Hlasovanie �. 6 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 322/2013 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 návrhu na zriadenie vecného bremena pre Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 

 Bratislava neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 5: zriadenie vecného bremena pre  

 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava. 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 323/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K návrhu na zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spolo�nos�, 



 5 

 a.s., Komenského 50, Košice neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh uznesenia k bodu �. 5: zriadenie vecného bremena pre  

 Východoslovenskú vodárenskú spolo�nos�, a.s., Komenského 50, Košice. 

 Prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 324/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6. Záver 
  
 V závere primátor Ing. Ján Holod�ák informoval o petícií, ktorú predložili na mesto  

 Svidník zástupcovia podnikate�ov mesta oh�adom zníženia sadzby dane z nehnute�ností 

 na tento rok. Konštatoval, že predmetnou petíciou sa budú zaobera� mesto Svidník 

 a príslušné komisie mestského zastupite�stva a o výsledku vybavenia bude oboznámené 

 mestské zastupite�stvo na najbližšom zasadnutí. Po�akoval prítomným za ú�as� a  

 zasadnutie o 14.40 hod. ukon�il. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

 

záznam. 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 

  
 

 Ing. Ján Holod�ák, v.r.  Mgr. Vladimír Šandala, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

   

Overovatelia zápisnice:   

   

   

MUDr. František Kru�, v.r.  Ing. Vladimír Žak, v.r. 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 


