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A.  Tabuľková časť 

B.   MsZ – uznesenia č. 41 – 76/2015 

 

A/ 
TABUĽKOVÁ ČASŤ 

Sumár prijatých uznesení zasadnutí  MsZ 

Zasadnutie 
konané 

dňa 

Počet    

prijatých 

uznesení 

Procedurálne 

uznesenia 

Informatívne    

uznesenia 
Uznesenia    

splnené 

Uznesenia                
v               

plnení 

Uznesenia                    

nesplnené 

11.3.2015 2 1  1   

2.4.2015 
18 1 3 10 4  

    č.: 46-48,55  
5.5.2015 13 1 5 7   

Do 11.3.2015     34  

SPOLU  3 8 18 38  
 

 

B/ 

PRIJATÉ UZNESENIA :   č.41-42/2015 zo dňa 11.3.2015 – plánované zasadnutie MsZ 

           č.43-60/2015 zo dňa 02.4.2015 – neplánované zasadnutie MsZ 

               č.61-73/2015 zo dňa 05.5.2015 – neplánované zasadnutie MsZ 

 

1./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 41/2015 z 11. marca 2015 

k bodu: 

Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej a volebnej komisie, 

určenie  overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie,  

aa)  že za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

ab)  že za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Kamil Beňko 

        Mgr. Nadežda Fedorková 

b) volí  
návrhovú komisiu  v zložení:               Cyril Dudáš 

       Mgr. Marcela Ivančová 

       Martin Ždiňak 

c) volí 
volebnú komisiu v zložení:    MUDr. Peter Breznoščák 

       Mgr. Vladimír Kaliňák 

       Mgr. Pavel Olejár 

d) schvaľuje  
upravený program rokovania, z programu rokovania podľa pozvánky boli stiahnuté body č. 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 a 21. 
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Zodpovedný:      Ing. Holodňák, primátor mesta 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

2./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 42/2015 z 11. marca 2015 
k bodu: 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písmeno j) a § 18, 18a a 18c  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

 

volí 
za hlavného kontrolóra mesta Svidník Ing. Ivana Sagana. 

 

Zodpovedný:       

Plnenie :      SPLNENÉ 

 
 

3./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 43/2015 z 2. apríla 2015 

k bodu: 

Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie  

overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a)   berie na vedomie,  

aa)  že za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

ab)  že za overovateľov zápisnice boli určení:  Ján Hirčko 

        Mgr. Vladimír Kaliňák 

b)    volí  

návrhovú komisiu  v zložení:               Mgr. Kamil Beňko 

       PhDr. Ján Vook 

       Ing. Vladimír Žak 

c)   schvaľuje  
upravený program rokovania, za bodmi č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, zaradiť bod č. 13 

„Rôzne“ a bod č. 13  „Záver“ prečíslovať na č. 14. 

 

Zodpovedný:      Ing. Holodňák, primátor mesta 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

4./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 44/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 
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berie na vedomie  
Informáciu a závery z rokovania mestskej rady zo dňa 31. marca 2015. 

 

Zodpovedný:      Pilip Peter, zástupca primátora 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

5./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 45/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Zámer na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

 

zámer na prenájom káblového distribučného systému nachádzajúceho sa na uliciach 

Sovietskych hrdinov, 8. mája, Duklianska, Karpatská, Gen. Svobodu, Pavlovičova, 

Polyvkova, Pionierska, Čsl. armády, Stropkovská, Dlhá, Centrálna, V. Nejedlého, 

Kukorelliho, D. Millyho, SNP, kpt. Pavlíka, Partizánska, Záhradná, J. Gagarina, 1. mája, 

Budovateľská, Mierová, T.H. Ševčenka, Lipová, part. Kmiťa, Hrabová, Makovická, čat. 

Nebiljaka, Kutuzovova, Komenského, Ľ. Štúra, Bardejovská, Poštová, Nábrežná, Dr. 

Goldbergera vo Svidníku v rozsahu 21 195 m (ďalej len „KDS“), pre nájomcu SLUŽBYT 

s.r.o., IČO: 31675361, na účely poskytovania verejných telekomunikačných služieb, na dobu 

20 rokov, za nájomné vo výške súčtu sumy vo výške 5,40 EUR/rok za každú jednu zmluvne 

dojednanú abonentskú zásuvku pri poskytovaní televízneho signálu a sumy vo výške 4 400,00 

EUR/rok pri poskytovaní internetovej služby postupom hodným osobitného zreteľa 

spočívajúceho v tom, že nájomca od roku 2004 poskytuje verejné telekomunikačné služby 

prostredníctvom KDS vo vlastníctve mesta, zabezpečuje šírenie televízneho signálu v 

digitálnej kvalite v meste Svidník na vlastné náklady a zároveň sa zaväzuje do budúcnosti 

financovať náklady spojené s kompletnou  prevádzkou a údržbou tejto siete.  

Nájomná zmluva sa uzatvorí za týchto podmienok: 

a) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný zabezpečovať na svoje vlastné náklady 

kompletnú  prevádzku a údržbu KDS tak, aby vlastník KDS nemal s ním žiadne náklady 

na prevádzku a údržbu, 

b) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný zveľaďovať a ochraňovať KDS na svoje 

vlastné náklady a užívať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, 

c) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný modernizovať KDS  tak, aby bol KDS 

konkurencie schopný, 

d) nájomca je povinný zabezpečiť prenajímateľovi po celú dobu nájmu bezplatné pripojenie 

na internet pre celý Mestský úrad vo Svidníku, všetky materské školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník, Dom kultúry, nebytový priestor vo vlastníctve mesta Svidník 

na Ul. Nábrežná 498/413 a dva vybrané prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta 

Svidník v administratívnej budove, pričom  uvedení odberatelia  budú napojení  na 
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dátový balíček s maximálnou rýchlosťou sťahovania dát poskytovanú prevádzkovateľom 

internetu   a  s možnosťou neobmedzeného množstva sťahovaných dát, 

e) nájomca bude po celú dobu nájmu prevádzkovať mestský infokanál  na  svoje vlastné 

náklady, 

f) nájomca sa zaviaže, že pred začatím akýchkoľvek stavebných prác na KDS bude mať od 

prenajímateľa predchádzajúci písomný súhlas, ktorý bude obsahovať obsah, spôsob 

a cenu prác, 

g) nájomca sa zaviaže, že po ukončení akýchkoľvek investičných prác je povinný ich 

písomne zdokladovať prenajímateľovi a po skončení doby odpisovania veci z investície 

bude nájomca povinný ich predať prenajímateľovi za kúpnu cenu 1,00 EURO. O 

plánovaní  a zahájení investičných  prác rozhoduje  nájomca ako prevádzkovateľ, 

h) nájomné bude nájomcom platené štvrťročne, a to do konca posledného kalendárneho 

mesiaca príslušného štvrťroka, 

i) prenajímateľ je povinný  prizývať na jednania s VSD, a. s. nájomcu vo všetkých  veciach 

týkajúcich sa  predmetu nájmu. 

 

V prípade, ak nájomca poruší ktorúkoľvek z podmienok uvedených v bodoch a) až i) a  

nedostatky neodstráni ani po predchádzajúcej písomnej výzve prenajímateľa, bude 

prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez akéhokoľvek finančného vysporiadania  

vložených prostriedkov  nájomcu  do KDS. 

V prípade uplynutia celej doby nájmu 20 rokov je prenajímateľ  povinný vykonať finančné 

vysporiadanie  vložených prostriedkov  nájomcu  do KDS, pri ktorých v zmysle platných 

právnych predpisov nie je ukončené odpisovanie majetku a ku ktorých realizácii dal 

predchádzajúci písomný súhlas. Úhradu zostatkovej hodnoty je prenajímateľ povinný 

zrealizovať  do 3 mesiacov od ukončenia nájmu, ak sa zmluvné strany  nedohodnú  inak. 

b) určuje 

  

vedúcemu odboru finančného a správy majetku Mestského úradu vo Svidníku uverejniť 

zámer na prenájom KDS pre SLUŽBYT s.r.o. v súlade s § 9a zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien a následne predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

návrh na prenájom. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zámer bol zverejnený na elektronickej tabuli a na internetovej stránke mesta, ako aj 

v regionálnej tlači. Návrh  na prenájom bol  predložený na schválenie v MsZ dňa 5.5.2015 

 

 

6./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 46/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Zámer na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

schvaľuje 
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pre záujemcov o umiestnenie telekomunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v možnosti uloženia, údržby a rekonštrukcie 

telekomunikačných káblov na pozemkoch vo vlastníctve mesta a v  prechode a prejazde 

oprávneného z vecného bremena za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opravy 

telekomunikačných káblov. 

Rozsah vecného bremena bude presne určený geometrickým plánom vyhotoveným po 

realizácii umiestnenia telekomunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

a jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 2,50 EUR/m2, 

pričom vecné bremeno bude  zriadené na dobu neurčitú. Pre účely územného konania môže 

byť so záujemcom o umiestnenie telekomunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

vopred uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene za vyššie uvedených 

podmienok. 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      UZNESENIE V PLNENÍ 

 

 

7./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 47/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., IČO 36 570 

460, Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) na 

pozemkoch, na ktorých sú zrealizované uloženia inžinierskych sieti – verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie vo vlastníctve oprávneného, a to  KN – C č. 1228/1 – zastavané plochy 

a nádvoria, KN – C č. 1227/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 1227/3 – zastavané 

plochy a nádvoria, KN – C č. 819/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 1214 – 

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 15/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 673/1 

– zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 668 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 29 –

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 1188 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 10/1 –

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 9/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1210 –

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1189 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 202/1 

– ostatné plochy, KN – C č. 1180/3 – zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 7075 m2, KN – C 

č. 1216 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 1180/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN 

– C č. 1235/1 – zastavané plochy a nádvoria,  KN – C č. 983/218 – zastavané plochy a 

nádvoria, KN – C č. 516 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 536/2 – ostatné plochy, 

KN – C č.1215 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 202/284 – zastavané plochy a 

nádvoria, KN – C č. 202/283 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.202/282 – zastavané 

plochy a nádvoria, KN – C č.202/279 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.202/281 –
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zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.202/280 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 

č.232/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č. 1206/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN 

– C č.1203 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1757/71 – ostatné plochy, KN – C č.256 

– zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1664/81 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 

č.1202 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1205 – zastavané plochy a nádvoria 

v rozsahu, KN – C č.1204 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1757/46 – ostatné plochy, 

KN – C č.265 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1757/101 – zastavané plochy a 

nádvoria, KN – C č.1664/181 – zastavané plochy a nádvoria v rozsahu, KN – C č.1757/23 –

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.993/1 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 

č.983/212 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.983/5 – zastavané plochy a nádvoria, KN 

– C č.983/100 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.983/217 – zastavané plochy a 

nádvoria, KN – C č.1104/13 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1104/1 – zastavané 

plochy a nádvoria, KN – C č.983/216 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.983/213 –

zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.983/29 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1016 

– zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1757/158 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 

č.241 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.1180/464 – zastavané plochy a nádvoria, KN 

– C č.202/622 – zastavané plochy a nádvoria, KN – C č.7/1 – zastavané plochy a nádvoria, 

KN – E č. 1-19/21 – ostatné plochy, KN – E č. 1-1502 – ostatné plochy, KN – E č.1-1508 –

ostatné plochy, KN – E č. 1-1514 – ostatné plochy vo vlastníctve mesta Svidník (ďalej len 

povinný z vecného bremena) v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného 

spoločnosťou GEODETICCA Košice, č. 583/2012 zo dňa 5. júna 2013 a ďalších 

geometrických plánov vyhotovených podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností za 

jednorazovú náhradu 4,40 EUR/m2. Povinný zriaďuje v prospech oprávneného vecné 

bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie, 

údržbu a rekonštrukciu inžinierskych sietí, v rozsahu určenom geometrickým plánom, vstup 

osôb a prejazd technických zariadení a dopravných prostriedkov za účelom zabezpečenia 

prevádzky, údržby a opravy inžinierskych sietí. Ak dôjde k zmene subjektu na strane 

oprávneného, prechádzajú práva, povinnosti a záväzky z vecného bremena podľa tejto zmluvy 

na tento subjekt. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      UZNESENIE V PLNENÍ 

Zmluva bola odoslaná na podpis VVS Košice. 

 

 

8./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 48/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  

 

a) schvaľuje 
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vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parc. KN  C 

1180/476 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2, katastrálne územie Svidník 

v nasledujúcom znení:  

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      UZNESENIE V PLNENÍ 

 

Obchodno-verejná súťaž bola vyhlásená 10.4.2015. Do súťaže sa nikto neprihlásil. 

 

 

 

 

9./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 49/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  

a) schvaľuje 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 

202/628 – ostatné plochy o výmere 21 m2, katastrálne územie Svidník v nasledujúcom znení:   

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

V.O.S. bola vyhlásená 10.4. a vyhodnotená 4.5.2015. Do súťaže sa prihlásili štyria účastníci. 

Vyhral záujemca s najvyššou cenovou ponukou (1.700,- €). 

 

 

 

10./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 50/2015 z 2. apríla 2015 

k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

mení 

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 499 zo dňa 29. septembra 2014 tak, že sa jednorazová 

náhrada znižuje z 10,00 EUR/m2 na 4,40 EUR/ m2. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zmluva bola podpísaná obidvoma stranami.  
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11./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 51/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien  

 

schvaľuje    

 

uzatvorenie Dodatku č. 12 k zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej 

dňa 30.12.2000 medzi Mestom Svidník a spoločnosťou, SLUŽBYT, s.r.o. v znení jej 

neskorších dodatkov s takýmto jeho znením: 

 

„Dodatok č. 12 

k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník zo dňa 30.12.2000 

v znení Dodatkov č. 1 - 11 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:  

Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200, Svidník 

zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom  

IČO:  00 331023 

na strane jednej  

 

a 

 

SLUŽBYT, s.r.o. 

spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v Prešove 

oddiel: Sro, vložka č. 1185/P 

zastúpená JUDr. Gabrielom Kaliňákom, konateľ   

sídlo: Karpatská 56, 089 01 Svidník 

IČO:   31675361 

na strane druhej. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 12 k Zmluve o hospodárení s majetkom 

mesta Svidník zo dňa 30. decembra 2000: 

 

1. Zoznam hmotného investičného majetku mesta Svidník zvereného do hospodárenia 

spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. sa dopĺňa o: 

-     kotolňu v  mestskej  ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov 628 vo Svidníku v nadobúdacej   

       hodnote 54 666,73 EUR, 
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-     kogeneračnú  jednotku  v kotolni  K 4  na  Ul. Mládeže  756 vo  Svidníku  v  nadobúdacej  

       hodnote 220 620,40 EUR, 

-      riadiaci systém  SIEMENS v kotolni K 4 na Ul. Mládeže 756 vo Svidníku v nadobúdacej    

       hodnote 6 000,27 EUR, 

-     meraciu regulačnú stanicu v kotolni K 4 na Ul. Mládeže 756 vo Svidníku v nadobúdacej  

       hodnote 8 156,61 EUR. 

 

2. V čl. VI písm. ja)  sa   slovo „ 2230m“  nahrádza slovom 2190  m“. 

3. V čl.  VI písm. jb)  sa  slová  „ výstavbe 49 odovzdávacích staníc„ nahrádzajú  

slovami „výstavbe 48 odovzdávacích staníc“.  

4. V čl.  VI písm. jb)   sa  vypúšťa   odsek  „ jbn)“. 

Ostatné články pôvodnej zmluvy v znení jej dodatkov č. 1 – 11 ostávajú v platnosti. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo 

zmluvných strán. 

      

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Dodatok k zmluve podpísaný  16.4.2015.  

 

12./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 52/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  
 

1. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 podľa predloženého návrhu uvedeného 

v tabuľkách č.1 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky č. 2 z plánu 

10 373,73 tis. EUR na 10 794,47 tis. EUR v príjmovej a  z plánu 10 251,74 tis. EUR na          

10 567,85 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zmena rozpočtu bola zakomponovaná do rozpočtu mesta. 

 

13./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 53/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Svidník 
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___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Svidník 

 

schvaľuje 

prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 57 000,00 EUR tak, ako je uvedené 

v tabuľkovom prehľade v Prílohe č.1. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

14./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 54/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník  č. 6/2011 o verejnom 

poriadku 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

uznáša sa  
 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku. 

 

Zodpovedný:      Ing. Antoník, náčelník MsP 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

15./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 55/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 

___________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) a c)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

a)  schvaľuje     

 

zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022, 

b)  určuje     
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vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo 

Svidníku zabezpečiť vypracovanie a prerokovanie návrhu Programu rozvoja mesta Svidník na 

roky 2016 – 2022 a tento predložiť na schválenie v  mestskom zastupiteľstve v termíne do 31. 

decembra 2015.    

Zodpovedný:      Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Plnenie :      UZNESENIE V PLNENÍ 

Je spracovaná analýza PRM. Cez zverejnené dotazníky boli občania pozvaní k spolupráci na 

príprave PRM. Bola uzatvorená Zmluva o dielo č. so spracovateľom ARR PSK. 

 

 

 

16./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 56/2015 z 2. apríla 2015 

k bodu: 

Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho 

tandardu, blok B a C, zámer na prenájom pozemku a odpredaj projektovej 

dokumentácie ytových domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. Festivalovej 

vo Svidníku 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí 

a)  schvaľuje   

 

aa) zámer na prenájom pozemku – časť parcely KN-C 4506/9  o výmere 4000,00 m2, v k.ú. 

Svidník za cenu 500,00 EUR/rok, 

ab) zámer na odpredaj projektovej dokumentácie č.: 29095 projektanta Stavoprojekt, s.r.o. 

Prešov za cenu 6600,00 EUR,  

pre združenie spoločností H.K.K.mont, s.r.o. Svidník, IČO: 36723185  a JUMI-STAV, s.r.o.,  

Svidník, IČO: 36517216  za účelom výstavby bytových domov nižšieho štandardu bloky B 

a C s 54 bytmi na Ul. Festivalovej a prislúchajúcej technickej vybavenosti, postupom 

hodným osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že mestská ubytovňa je v havarijnom 

stave a vo fonde opráv nie je dostatok finančných prostriedkov na jej celkovú rekonštrukciu 

a ani na nevyhnutnú rekonštrukciu loggii, ležatých rozvodov kúrenia, kanalizácie a vody  a 

aby sa mohla budova ubytovne rekonštruovať a predišlo sa prípadným škodám je potrebné 

presťahovať naraz všetkých terajších nájomníkov do iných priestorov.  Združenie spoločností 

H.K.K.mont, s.r.o. Svidník, IČO: 36723185 a JUMI-STAV, s.r.o.,  Svidník, IČO: 36517216 

sa zaväzuje dokončiť obidva bytové domy nižšieho štandardu bloky B a C s 54 bytmi na Ul. 

Festivalovej v termíne najneskôr do 31. decembra 2016 a mesto Svidník sa zaväzuje podať 

žiadosť o kúpu bytových domov nižšieho štandardu blok B a blok C a prislúchajúcej 
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technickej vybavenosti v súlade s platnými predpismi pre jeden bytový dom v roku 2016 a pre 

druhý bytový dom v roku 2017.  

b) určuje  

ba) vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja         

Mestského úradu vo Svidníku zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie: 

„Svidník – 48 b.j. s nižším štandardom, blok B a blok C, 4 podlažný objekt, montovaný“ 

na „Svidník – 54 b.j. s nižším štandardom, blok B a blok C, 4 podlažný objekt, 

murovaný“ v termíne do 20. apríla 2015, 

bb) vedúcemu odboru finančného a správy majetku Mestského úradu vo Svidníku uverejniť 

zámer na prenájom pozemku a odpredaj dopracovanej projektovej dokumentácie pre 

združenie spoločností H.K.K.mont, s.r.o. Svidník, IČO: 36723185 a JUMI-STAV, s.r.o.,  

Svidník, IČO: 36517216 v súlade s § 9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien a následne predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na 

prenájom pozemku a odpredaj dopracovanej projektovej dokumentácie. 

Zodpovedný:      Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Projektová dokumentácia bola prepracovaná projektantom STAVOPROJEKT sro PO. Zámer 

bol zverejnený na elektronickej a úradnej tabuli 9.4.2015. 

 

 

17./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 57/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na vstup do občianskeho združenia DUKLA 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a)   schvaľuje 

aa) členstvo a zaradenie územia mesta Svidník do Občianskeho združenia Dukla, sídlo 

Obecný úrad Kružlová 8, 090 22 Kružlová, IČO: 37796089, 

ab) zaplatenie členského príspevku do Občianskeho združenia Dukla vo výške 0,50 

EUR/obyvateľa/rok, 

ac)  zaplatenie vstupného jednorazového príspevku do Občianskeho združenia Dukla vo 

výške 20,00 EUR, 

b) určuje   

zástupcovi primátora mesta Svidník a vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku zabezpečiť potrebné administratívne 

úkony so vstupom mesta Svidník do Občianskeho združenia DUKLA, sídlo Obecný úrad 

Kružlová 8, 090 22 Kružlová, IČO: 37796089 v termíne do 30. apríla 2015.  
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Zodpovedný:      Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Prihláška do OZ DUKLA bola zaslaná na Obecný úrad Kružlova 5.5.2015. Na VV OZ 

DUKLA bolo dňa 5.5.2015 mesto Svidník prijaté za člena OZ. 

 

 

18./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 58/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Návrh na vstup do občianskeho združenia DUKLA 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie  

ponuku Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: 

Prostějovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 na vstup Mesta Svidník do Agentúry 

regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja s tým, že Mesto Svidník má záujem 

byť členom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 

 

b) určuje   

zástupcovi primátora mesta Svidník a vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku zabezpečiť potrebné administratívne 

úkony spojené so záujmom mesta Svidník vstúpiť do Agentúry regionálneho rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: Prostějovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475 

a následne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh, aby sa Mesto Svidník stalo 

členom Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, sídlo: 

Prostějovská 117/A, Prešov, IČO: 37870475. 

 

 

Zodpovedný:      Pilip P., zástupca primátora, 

       Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Plnenie :      SPLNENÉ 

7.4.2015 bol  odoslaný na ARR PSK list, v ktorom prejavujeme záujem o vstup do ARR PSK.   

 

19./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 59/2015 z 2. apríla 2015 

 k bodu: 

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok2014 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   
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berie na vedomie   

 

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014. 

Zodpovedný:       

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

20./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 60/2015 z 2. apríla 2015 
k bodu: 

Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   

berie na vedomie   

 

Informatívnu správu o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014. 

Zodpovedný:       

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

21./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 61/2015 z 5. mája 2015 

 k bodu: 

Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie  

overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a)   berie na vedomie,  

aa)  že za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

ab)  že za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Pavel Olejár 

        Peter Pilip 

b) volí  

návrhovú komisiu  v zložení:               Cyril Dudáš 

       Mgr. Vladimír Kaliňák 

       Martin Ždiňak 

c) schvaľuje  

upravený program rokovania, za bodom č. 8 podľa pozvánky doplnený bod č. 9 „Návrh na 

zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník“ a bod č. 10 „Rôzne“. 

Pôvodný bod č. 9 „Záver“ prečíslovaný na bod č. 11. 
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Zodpovedný:      Primátor     

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

22./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 62/2015 z 5. mája 2015 

 k bodu: 

Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie  

Informáciu a závery z rokovania mestskej rady zo dňa 4. mája 2015. 

Zodpovedný:      Pilip P., zástupca primátora 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

23./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 63/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Informatívna správa o centre sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul. 

Duklianskej vo Svidníku 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o centre sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul. Duklianskej 

vo Svidníku. 

Zodpovedný:       

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

24./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 64/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 



17 
 

 

Informatívnu správu o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník. 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

25./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 65/2015 z 5. mája 2015 

 k bodu: 

Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste 

Svidník za rok 2014 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 

2014. 

Zodpovedný:        

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

26./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 66/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2014 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o činnosti mestskej polície za rok 2014. 

Zodpovedný:      Ing. Antoník, náčelník MsP 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

 

27./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 67/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Návrh na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník 

___________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien 

 

schvaľuje 

 

prenájom káblového distribučného systému nachádzajúceho sa na uliciach Sovietskych 

hrdinov, 8. mája, Duklianska, Karpatská, Gen. Svobodu, Pavlovičova, Polyvkova, Pionierska, 

Čsl. armády, Stropkovská, Dlhá, Centrálna, V. Nejedlého, Kukorelliho, D. Millyho, SNP, kpt. 

Pavlíka, Partizánska, Záhradná, J. Gagarina, 1. mája, Budovateľská, Mierová, T.H. Ševčenka, 

Lipová, part. Kmiťa, Hrabová, Makovická, čat. Nebiljaka, Kutuzovova, Komenského, Ľ. 

Štúra, Bardejovská, Poštová, Nábrežná, Dr. Goldbergera vo Svidníku v rozsahu 21 195 m 

(ďalej len „KDS“), pre nájomcu SLUŽBYT s.r.o., IČO: 31675361, na účely poskytovania 

verejných telekomunikačných služieb, na dobu 20 rokov, za nájomné vo výške súčtu sumy vo 

výške 5,40 EUR/rok za každú jednu zmluvne dojednanú abonentskú zásuvku pri poskytovaní 

televízneho signálu a sumy vo výške  4400,00 EUR/rok pri poskytovaní internetovej služby 

postupom hodným osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že nájomca od roku 2004 

poskytuje verejné telekomunikačné služby prostredníctvom KDS vo vlastníctve mesta, 

zabezpečuje šírenie televízneho signálu v digitálnej kvalite v meste Svidník na vlastné 

náklady a zároveň sa zaväzuje do budúcnosti financovať náklady spojené s kompletnou  

prevádzkou a údržbou tejto siete.  

Nájomná zmluva sa uzatvorí za týchto podmienok: 

j) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný zabezpečovať na svoje vlastné náklady 

kompletnú  prevádzku a údržbu KDS tak, aby vlastník KDS nemal s ním žiadne náklady 

na prevádzku a údržbu, 

k) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný zveľaďovať a ochraňovať KDS na svoje 

vlastné náklady a užívať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, 

l) nájomca bude po celú dobu nájmu povinný modernizovať KDS  tak, aby bol KDS 

konkurencie schopný, 

m) nájomca je povinný zabezpečiť prenajímateľovi po celú dobu nájmu bezplatné pripojenie 

na internet pre celý Mestský úrad vo Svidníku, všetky materské školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník, Dom kultúry, nebytový priestor vo vlastníctve mesta Svidník 

na Ul. Nábrežná 498/413 a dva vybrané prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta 

Svidník v administratívnej budove, pričom  uvedení odberatelia  budú napojení  na 

dátový balíček s maximálnou rýchlosťou sťahovania dát poskytovanú prevádzkovateľom 

internetu   a  s možnosťou neobmedzeného množstva sťahovaných dát, 

n) nájomca bude po celú dobu nájmu prevádzkovať mestský infokanál  na  svoje vlastné 

náklady, 

o) nájomca sa zaviaže, že pred začatím akýchkoľvek stavebných prác na KDS bude mať od 

prenajímateľa predchádzajúci písomný súhlas, ktorý bude obsahovať obsah, spôsob 

a cenu prác, 

p) nájomca sa zaviaže, že po ukončení akýchkoľvek investičných prác je povinný ich 

písomne zdokladovať prenajímateľovi a po skončení doby odpisovania veci z investície 

bude nájomca povinný ich predať prenajímateľovi za kúpnu cenu 1,00 EURO. O 

plánovaní  a zahájení investičných  prác rozhoduje  nájomca ako prevádzkovateľ, 
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q) nájomné bude nájomcom platené štvrťročne, a to do konca posledného kalendárneho 

mesiaca príslušného štvrťroka, 

r) prenajímateľ je povinný  prizývať na jednania s VSD, a. s. nájomcu vo všetkých  veciach 

týkajúcich sa  predmetu nájmu. 

 

V prípade, ak nájomca poruší ktorúkoľvek z podmienok uvedených v bodoch a) až i) a  

nedostatky neodstráni ani po predchádzajúcej písomnej výzve prenajímateľa, bude 

prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez akéhokoľvek finančného vysporiadania  

vložených prostriedkov  nájomcu  do KDS. 

V prípade uplynutia celej doby nájmu 20 rokov je prenajímateľ  povinný vykonať finančné 

vysporiadanie  vložených prostriedkov  nájomcu  do KDS, pri ktorých v zmysle platných 

právnych predpisov nie je ukončené odpisovanie majetku a ku ktorých realizácii dal 

predchádzajúci písomný súhlas. Úhradu zostatkovej hodnoty je prenajímateľ povinný 

zrealizovať  do 3 mesiacov od ukončenia nájmu, ak sa zmluvné strany  nedohodnú  inak. 

Zodpovedný:      Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Plnenie :      SPLNENÉ 

 

 

28./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 68/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Návrh na prenájom pozemku a odpredaj projektovej dokumentácie bytových 

domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. Festivalovej vo Svidníku 
_____________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a  ods. 9 písm. c), zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

schvaľuje   

 

a)   prenájom pozemku – časť parcely KN-C 4506/9  o výmere 4000,00 m2, v katastrálnom 

území Svidník za cenu 500,00 EUR/rok, 

b)  odpredaj projektovej dokumentácie č.: 29095 projektanta Stavoprojekt, s.r.o. Prešov za 

cenu 6600,00 EUR,  

pre združenie spoločností H.K.K.mont, s.r.o. Svidník, IČO: 36723185  a JUMI-STAV, s.r.o.,  

Svidník, IČO: 36517216  za účelom výstavby bytových domov nižšieho štandardu bloky B 

a C s 54 bytmi na Ul. Festivalovej a prislúchajúcej technickej vybavenosti, postupom 

hodným osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že mestská ubytovňa je v havarijnom 

stave a vo fonde opráv nie je dostatok finančných prostriedkov na jej celkovú rekonštrukciu 

a ani na nevyhnutnú rekonštrukciu loggii, ležatých rozvodov kúrenia, kanalizácie a vody  a 

aby sa mohla budova ubytovne rekonštruovať a predišlo sa prípadným škodám je potrebné 

presťahovať naraz všetkých terajších nájomníkov do iných priestorov.  Združenie spoločností 

H.K.K.mont, s.r.o. Svidník, IČO: 36723185 a JUMI-STAV, s.r.o.,  Svidník, IČO: 36517216 

sa zaväzuje dokončiť obidva bytové domy nižšieho štandardu bloky B a C s 54 bytmi na Ul. 

Festivalovej v termíne najneskôr do 31. decembra 2016 a mesto Svidník sa zaväzuje podať 

žiadosť o kúpu bytových domov nižšieho štandardu blok B a blok C a prislúchajúcej 
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technickej vybavenosti v súlade s platnými predpismi pre jeden bytový dom v roku 2016 a pre 

druhý bytový dom v roku 2017.  

 

Zodpovedný:      Ing. Čepan, ved. OVDŽPaRR 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Nájomná zmluva a Kúpna zmluva na projektovú dokumentáciu boli podpísané dňa 26.5.2015. 

 

 

29./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 69/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

___________________________________________________________________________ 

 

A. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemky KN C číslo 350/31 – ostatné plochy vo výmere 

319 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a KN E číslo 1-1501 – ostatné plochy vo 

výmere 21 321 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 2883, katastrálne územie Svidník, vo 

vlastníctve mesta Svidník (ďalej ako povinného z vecného bremena) pre DEVELOPMENT 

3, s.r.o., IČO 36667030, Cesta na Senec 2/A, Bratislava (ďalej ako oprávnený z vecného 

bremena) na účel zhotovenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky na slúžiacich pozemkoch 

v rámci stavby „Obchodné centrum Kaufland a obchodná galéria - Svidník“. Obsahom 

vecného bremena bude povinnosť povinného strpieť realizáciu, užívanie a prevádzkovanie 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky a umožniť právo nerušeného prístupu na pozemky, 

vykonávanie stavebných prác, prác spojených s pravidelnou údržbou, opravami, 

rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou vodovodnej a kanalizačnej prípojky tak, 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. Vecné 

bremeno sa zriadi za jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

vo výške určenej ako súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2, t. j. dĺžkou 

podzemného kanalizačného potrubia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného 

pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok a ceny 10,00 EUR/m2. Oprávnený uhradí aj 

všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zmluva odoslaná na podpis s DEVELOPMENTOM. 
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30./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 70/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. KN C 587 – ostatné plochy o výmere 10 

710 m2, katastrálne územie Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1 (ďalej ako povinného z vecného bremena) pre Východoslovenskú distribučnú, 

a. s., IČO 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej ako oprávnený z vecného bremena), 

v súvislosti so stavbou „NNP - Ivo Jackanin - Svidník - nová RIS“. Obsahom vecného 

bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 

elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi za 

dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 

určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanej podľa dĺžky podzemného 

elektrického vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri 

cene 10 EUR/m2, ktorá bude povinnému zaplatená po zápise vecného bremena do katastra 

nehnuteľností. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podá oprávnený, 

ktorý zároveň zaplatí správny poplatok s tým spojený. 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zmluva odoslaná na podpis 20.5.2015. 

 

 

31./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 71/2015 z 5. mája 2015 

 k bodu: 

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. KN E 19/20 – ostatné plochy o výmere 832 

m2, katastrálne územie Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník, zapísaného na liste vlastníctva 

č. 2883 (ďalej ako povinného z vecného bremena) pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., 

IČO 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej ako oprávnený z vecného bremena), 
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v súvislosti so stavbou „Obchodný objekt, Centrálna, parcela KN 2/2, 089 01 Svidník“. 

Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena strpieť 

umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno 

sa zriadi za dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo 

výške určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanej podľa dĺžky 

podzemného elektrického vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu 

vedenia, pri cene 10 EUR/m2, ktorá bude povinnému zaplatená po zápise vecného bremena do 

katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podá 

oprávnený, ktorý zároveň zaplatí správny poplatok s tým spojený. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Zmluvu na podpis osobne prevzal p. Goriščák. 

 

 

32./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 72/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Rôzne 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10. marca 2011. 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Dodatok bol zapracovaný do Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

 

 

 

33./ Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 73/2015 z 5. mája 2015  
k bodu: 

Rôzne 

___________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) a b) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2001 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník z 10. marca 2011. 

 

Zodpovedný:      Ing. Vlčinov, ved. OFaSM 

Plnenie :      SPLNENÉ 

Dodatok bol zapracovaný do Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

 


