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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

vyplývajúcich z toho, že Martin Ždiňak, Gen. Svobodu 648/11, Svidník, požiadal 

o dlhodobý nájom časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. 

hrdinov 629/113, ktoré v súčasnosti využíva na prevádzku reštaurácie Martin, a že  chce 

rekonštruovať priestory z vlastných finančných zdrojov  

 

1. schvaľuje 

 

prenájom nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. 

Sov. hrdinov 629/113, v celkovej podlahovej ploche 829,22 m
2 

pre Martina Ždiňaka, Gen. 

Svobodu 648/11, Svidník, IČO 40807959, na účely
 
poskytovania reštauračných služieb, na 

dobu určitú 11 rokov za cenu vo výške 3 312,00 EUR/rok. Cena za nájom bude v priebehu 

nájmu upravovaná ako 50 % z ceny podľa aktuálnej smernice primátora. Nájomca sa 

zaväzuje investovať do predmetu nájmu  za účelom jeho rekonštrukcie po dobu 11 rokov 

sumu minimálne 36 432,00 EUR , a to tak, aby ročný priemer investícií  ku koncu každého 

roka nájmu nebol menší ako 3 312,00 EUR. Nájomca je povinný mať pred každou 

rekonštrukciou písomný súhlas mesta Svidník, ktorý musí obsahovať obsah, spôsob a cenu 

rekonštrukčných prác a po ukončení prác je povinný písomne zdokladovať a odovzdať 

rekonštrukciu bezodplatne do majetku mesta. Rekonštrukcia nie je bežná údržba 

prenajatých priestorov, ktorú je nájomca povinný znášať na vlastné náklady.  Odber 

elektrickej energie, plynu a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody bude zabezpečovaný 

prostredníctvom ich dodávateľov v meste Svidník a nájomca je povinný uzatvoriť zmluvu 

o dodávaní uvedených energií a služieb s ich dodávateľmi. 

 

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

majetku obcí v znení neskorších zmien 

 

schvaľuje 

 

priamy predaj pozemku parc. KN  č. 202/623 – ostatné plochy o výmere 216 m
2 

vytvoreného GP č. 113/2012 zo dňa 29. októbra 2012 z parc. KN C 202/1, k.ú. Svidník, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1 za cenu 8 555,00 EUR pre Jozefa Gajdoša, Duklianska 

642/9, Svidník, za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Na účel tohto odpredaja bude 

s kupujúcim uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemok  parc. KN  č. 202/623, spočívajúceho v povinnosti 

kupujúceho strpieť uložené inžinierske siete a umožniť prístup na pozemok za účelom ich 

údržby a opravy. Samotný prevod pozemku do vlastníctva kupujúceho bude uskutočnený 

na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá  bude uzatvorená 

po kolaudácii polyfunkčného objektu. Termín kolaudácie sa stanovuje do 31. decembra 

2015. Budúci kupujúci zloží  pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvy o 

budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena  zálohu vo výške kúpnej ceny. Pri  

nedodržaní termínu kolaudácie je odsúhlasená 10 % zmluvná pokuta zo zloženej zálohy. 

V tom prípade  budúci predávajúci  odstúpi od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  a zmluvy 

o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena  a vráti zvyšok zálohy. Kupujúci uhradí 
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všetky náklady súvisiace s  prevodom pozemku pred podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

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

 

1. schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – časť skladu pri kotolni 

K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na parc. č. KN 549/3 

a pozemku parc. č. KN 549/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m
2
, kat. úz. 

Svidník v nasledujúcom znení:  

 
Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník 

zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom 

 

v y h l a s u j e 

 

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v náväznosti na „ Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“) 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – časť skladu pri kotolni K2 

s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na parc. č. KN 549/3 a pozemku 

parc. č. KN 549/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m
2
, kat. úz. Svidník. 

Nehnuteľnosť je možno používať aj ako dvojgaráž.  Predaj nehnuteľností bol schválený 

uznesením MsZ č. ............. 2013 zo dňa 7. februára 2013 za finančnú náhradu minimálne 

16 800,00 EUR.  

Nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník, kat. úz. 

Svidník, bez ťarchy.  

 

PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže: 

ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr  do 

..................  do ......... hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením  

 
„VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – SKLAD PRI KOTOLNI K2 

S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMOK PARC. Č. KN 549/3 – NEOTVÁRAŤ“, 

 

na adresu:  

Mestský úrad Svidník 

odbor finančný a správy majetku 

Sov. hrdinov 200/33 

089 01 Svidník 

 

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 3 000,00 EUR na 

účet Mesta Svidník č. 0620830347/0900 alebo do pokladnice mesta Svidník, doklad 

o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej 

súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny 

zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu 

zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech Mesta Svidník a  
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Mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej 

verejnej súťaže podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny.  

 Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podateľne MsÚ 

Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú akceptované a budú z verejnej 

obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nespĺňajú niektoré 

z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, doklad o zložení 

zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu aktuálneho 

výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v prípade, že účastník je 

podnikateľský subjekt. Navrhovateľ nemôže po predložení návrhu tento svoj návrh meniť 

ani odvolať ho. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bude návrh 

na vklad do katastra nehnuteľností k prevádzaným nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení 

celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, príp. 

geometrického plánu a nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. Na nehnuteľnosť je uzatvorená plátna nájomná zmluva s výpovednou 

lehotou 3 mesiace. Kupujúci je povinný strpieť tento nájomný vzťah do dobý vypršania 

výpovednej lehote.   

 Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena. 

 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 

účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej 

obchodnej súťaži. 

  Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude k oznámeniu predložený návrh kúpnej 

zmluvy. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy zo 

strany víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž v 

rozsahu k dotknutým nehnuteľnostiam zrušiť.  

  

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok 

zmeniť, súťaž zrušiť alebo v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť 

všetky predložené návrhy bez udania dôvodu. 

 

Miesto a čas otvárania obálok: 

Mestský úrad – kancelária................... na .... poschodí, dňa .................. o ...... hod.  

Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili 

návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto. 

 

Obhliadka priestorov je možná po dohode s p. Jánom Kandravým, č. t. 054/4863616. 

  

Kontakt (bližšie informácie poskytne):  

Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/4863617 

 

2. určuje 

 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 

s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na parc. č. KN 549/3 a pozemku 

parc. č. KN 549/3  v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. V prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže opakovať jej 

vyhlásenie do doby úspešného odpredaja nehnuteľností. 
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D. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník   

 

schvaľuje 

 

zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN E 1-1501 – ostatné plochy o výmere 

21 321 m
2
, kat. úz. Svidník vo vlastníctve mesta Svidník (ďalej ako povinného z vecného 

bremena) pre DENTAL Comfort, s.r.o., IČO 36 500 011, kpt. Pavlíka 605/8, 089 01 

Svidník (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) pre stavbu podzemných inžinierskych 

sietí (elektrická nn prípojka) na slúžiacom pozemku. Obsahom vecného bremena bude 

povinnosť povinného trpieť umiestnenie podzemných inžinierskych sietí na slúžiacom 

pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd 

oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, 

pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemných inžinierskych sietí 

a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone práv z 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 

m
2
, t. j. dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho 

ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok a ceny 10,00 EUR/m
2
. Oprávnený 

uhradí aj všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena. 

 

E. 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 221/20 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 571 m
2
, KN C číslo 221/26 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 42 m
2
 a KN C číslo 221/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 247 m

2
, k.ú. 

Svidník, zapísané na liste vlastníctva č. 1694 vo vlastníctve METAL CONTAINER, a.s., 

Sovietskych hrdinov 692/113, Svidník, IČO: 36703958 (ďalej ako povinného z vecného 

bremena) pre mesto Svidník, IČO 331 023, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník (ďalej 

ako oprávnený z vecného bremena). Obsahom vecného bremena bude povinnosť 

povinného METAL CONTAINER, a.s. umožniť  právo prechodu pre peších a prejazdu 

motorových vozidiel cez pozemky parc. KN C č. 221/20, KN C č. 221/26 a KN C č. 

221/27. Vecné bremeno sa zriadi  bezodplatne. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

A.  

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník uzavrelo v roku 2007 s Martinom Ždiňakom nájomnú zmluvu, ktorou sa 

prenajíma časť nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S (Príloha č. 1 a Príloha č. 

2),  ktorá je platná od 1. februára 2008 do 31. januára 2013. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Martin Ždiňak požiadal o uzavretie novej nájomnej zmluvy na nasledujúcich 11 rokov. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník neumožňujú primátorovi 

mesta uzatvárať nájomné zmluvy na dobu dlhšiu ako 5 rokov bez súhlasu Mestského 

zastupiteľstva vo Svidníku. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Z dôvodu, že reštauračné priestory potrebujú nevyhnutnú opravu a žiadateľ chce 

rekonštruovať tieto priestory z vlastných finančných zdrojov navrhujeme, aby Mestské 

zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo prenájom časti nebytových priestorov objektu 

bývalého SOU-S pre Martina Ždiňaka na účely
 
poskytovania reštauračných služieb, na 

dobu určitú 11 rokov,   za cenu 3 312,00 EUR /ročne, určenú ako 50 % z ceny podľa 

aktuálnej Smernice primátora mesta Svidník č. 4/2010 na určenie výšky cien za nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Svidník, z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa. Nájomca sa zaväzuje preinvestovať počas doby nájmu do objektu minimálne 36 

432,00 EUR.  Cena za nájom bude v priebehu nájmu upravovaná ako 50 % z ceny podľa 

aktuálnej smernice primátora . Zámer na prenájom nehnuteľnosti, ktorý bol schválený MsZ 

dňa 13. decembra 2012 a bol zverejnený v súlade so zákonom o majetku obcí na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke mesta Svidník od 14. decembra 2012 do 16. januára 2013. 

 

B.  

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Jozef Gajdoš, Duklianska 642/9, Svidník požiadal mesto Svidník o odpredaj pozemku KN  

č. 202/623 vo výmere 216 m
2 

(Príloha č. 3 a Príloha č. 4) na Ul. 8. mája vo Svidníku, vedľa 

umývacej linky pre autá, za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Zámer na predaj 

nehnuteľnosti, ktorý bol schválený MsZ dňa 13. decembra 2012  bol zverejnený v súlade 

so zákonom o majetku obcí na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Svidník od 

14. decembra 2012 do 16. januára 2013. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Bez nedostatkov. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

V stanovenej lehote predložil cenovú ponuku na kúpu nehnuteľnosti len Jozef Gajdoš. 

Zámerom Jozefa Gajdoša je vytvoriť priestory na podnikanie a na vytvorenie nových 

pracovných miest. Súčasťou projektu (Príloha č. 5) bude aj vytvorenie niekoľkých 
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parkovacích miest. Navrhujeme schváliť priamy predaj pozemku parc. KN  č. 202/623 

vo výmere 216 m
2 

za ponúknutú cenu 8 555,00 EUR pre Jozefa Gajdoša, Duklianska 

642/9, Svidník, za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Na účel tohto odpredaja bude 

s kupujúcim uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemok  spočívajúceho v povinnosti kupujúceho strpieť 

uložené inžinierske siete a umožniť prístup na pozemok za účelom ich údržby a opravy. 

Samotný prevod pozemku do vlastníctva kupujúceho bude uskutočnený na základe kúpnej 

zmluvy, ktorá  bude uzatvorená po kolaudácii polyfunkčného objektu. Termín kolaudácie 

navrhujeme určiť do 31. decembra 2015. Budúci kupujúci zloží  pred podpisom zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve  zálohu vo výške kúpnej ceny. Pri  nedodržaní termínu 

kolaudácie je odsúhlasená 10 % zmluvná pokuta zo zloženej zálohy. V tom prípade  

budúci predávajúci  odstúpi od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vráti zvyšok zálohy.  

 

C.  

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník prenajíma časť priestorov skladu pri kotolni K2 Alojzovi Andraščíkovi, 

ktorý požiadal o ich odkúpenie. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov.  

 

Bez nedostatkov. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Navrhujeme odpredaj nehnuteľností (Príloha č. 6) – časť skladu pri kotolni K2 

s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na parc. č. KN 549/3 a pozemku 

parc. č. KN 549/3, formou obchodnej verejnej súťaže. Pri výbere víťaza obchodnej 

verejnej súťaže bude rozhodujúca cena. Každý účastník súťaže bude povinný zložiť 

finančnú zábezpeku vo výške 3 000,00 EUR a doklad o zložení zábezpeky alebo jeho 

kópia  musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej súťaže. Zábezpeka neúspešným 

účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny zo strany úspešného účastníka. 

V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu zmluvu, stráca nárok na vrátenie 

finančnej zábezpeky, ktorá prepadne v prospech mesta Svidník a mesto Svidník ponúkne 

podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, podľa poradia 

ponúknutej kúpnej  ceny.  Navrhujeme odpredaj verejnou obchodnou súťažou za 

minimálnu cenu 16 800,00 EUR. Cena bola určená na základe znaleckého posudku č. 

1/2013, vyhotoveného Ing. Jánom Mikitom, a to 63,34  EUR/m
3
 priestoru a 23,66 EUR/m

2
 

za pozemok a následné bola navýšená o 20 %. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace 

s prevodom nehnuteľností s príslušenstvom a pozemku. 

 

D.   

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník je vlastníkom pozemku parc. č. KN E 1-1501 – ostatné plochy o výmere 21 

321 m
2
. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov.  

 

Bez nedostatkov. 



8 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

DENTAL Comfort, s.r.o. (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) požiadala mesto 

Svidník (ďalej ako povinného z vecného bremena) o súhlas zriadenia vecného bremena na 

pozemok parc. č. KN E 1-1501 – ostatné plochy o výmere 21 321 m
2
 (Príloha č. 7), pre 

účel stavby podzemných inžinierskych sietí (elektrická nn prípojka). Navrhujeme po 

vyhotovení geometrického plánu zriadiť vecné bremeno v rozsahu určenom plochou v m
2
, 

t. j. dĺžkou podzemných inžinierskych sietí na slúžiacom pozemku a šírkou ich ochranného 

pásma zasahujúceho na pozemok za cenu 10,00 EUR/m
2
. Obsahom vecného bremena bude 

povinnosť povinného trpieť umiestnenie podzemných inžinierskych sietí na slúžiacom 

pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd 

oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, 

pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemných inžinierskych sietí. 

 

E.  

1.  Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník je výlučným vlastníkom pozemku parc. KN C č. 221/2, druh pozemku - 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 159 m
2
, ktorý sa nachádza v areáli bývalého 

strojárenského učilišťa. Do jednej časti tohto pozemku je možnosť  dostať sa motorovým 

vozidlom jedine cez pozemky parc. KN C č. 221/20, KN C č. 221/26 a KN C č. 221/27 

(príloha č. 8) vo vlastníctve firmy METAL CONTAINER, a.s. Mesto Svidník má 

s METAL CONTAINER, a.s. uzatvorenú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena na tieto pozemky zo dňa 21. decembra 2011.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov.  

 

Je potrebné dohodnuté vecné bremeno schváliť v mestskom zastupiteľstve. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Podľa dohodnutých podmienok zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po 

skolaudovaní  prístupovej cesty (príloha č. 8) k pozemku parc. KN C  č. 221/15. Z dôvodu, 

že cesta bola skolaudovaná, navrhujeme schváliť vecné bremeno, obsahom ktorého bude 

povinnosť povinného METAL CONTAINER, a.s. umožniť  právo prechodu pre peších 

a prejazdu motorových vozidiel cez pozemky parc. KN C č. 221/20, KN C č. 221/26 a KN 

C č. 221/27. Vecné bremeno sa zriadi  bezodplatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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1 nadzemné podlažie 

 

 
2 nadzemné podlažie 

 

 

Príloha č.3 
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Príloha č. 4 
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Príloha č. 5 

 

 
 

Príloha č. 6 
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Príloha č. 7 

 
Príloha č. 8 
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