
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

Závery z rokovania

20. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

konaného 28. februára 2013

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

314/2013 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

315/2013 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom Domu smútku na
Ul. Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku

31612013 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom časti nebytových
priestorov bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 6291113 vo Svidníku

317/2013 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2013,
ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník
č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej
činnosti, 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

31812013 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 2/2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
so sídlom na území mesta Svidník



B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 314/2013 z 28. februára 2013 k bodu:

Otvorenie, schválenie programu rokovania, vol'ba návrhovej komisie,
určenie overovatel'ov zápisnice a určenie zapisovatel'a

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
ab) že za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
Mgr. Marcela Ivančová
Mgr. Adrián Labun

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: MUDr. František Kruľ
PaedDr. Jozef Poperník
Ing. Vladimír Žak

c) schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky so schválenou zámenou bodov v tomto poradí: 5,4,2 a 3.

-•••••••••••••••• :',: •••••••• 00 ••••••••••••••

.__--
~JItg.7án Holodňák»>:--,.,., ., ...,,--prímátor-"~-~-«:

Overovatelia zápisnice:
~gr.~arcel vančová

poslankyňa MsZ
~

// poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 315/2013 z 28. februára 2013 k bodu:

Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom Domu smútku na Ul.
Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova v súlade s §9a, ods. 9 písmeno c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a) schval'uje

1. Zámer na dlhodobý prenájom nebytových priestorov objektu Domu smútku na Ul.
Duchnovičovej 583/7 vo Svidníku v celkovej podlahovej ploche 452,95 mZ a 347,81 m"
spevnených plôch nachádzajúcich sa na parcele pozemku KNC č. 1458/3 v katastrálnom
území Svidník za účelom poskytovania pohrebných služieb pre Jozefa Lacu, Ul.
Duklianska 641/1, Svidník, IČO 35248602 na dobu 10 rokov za cenu vo výške
10400,00 EUR ročne ako dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca ako
osoba oprávnená na prevádzkovanie pohrebnej služby dlhodobo zabezpečuje
k spokojnosti občanov túto službu v meste Svidník a zároveň sa zaväzuje
a) investovať do predmetu nájmu za účelom jeho rekonštrukcie obnovou sociálnych

zariadení a výmenou akumulačných pecí vo výške minimálne v hodnote 20000,00
EUR do doby piatich rokov,

b) obnoviť vozový park vo výške 55000,00 EUR do doby jedného roka,
c) dodržiavať cenník pohrebných a cintorínskych služieb (Príloha č.3), ktorý nájomca

môže každoročne upraviť maximálne o výšku inflácie vyhlásenej štatistickým
úradom,

d) pohreby bezdomovcov zomrelých na území mesta hradiť z vlastných prostriedkov.
Nájomca je povinný mať pred každou rekonštrukciou uvedenou v bode a) písomný
súhlas mesta Svidník, ktorý musí obsahovať obsah, spôsob a cenu rekonštrukčných
prác a po ukončení prác je povinný písomne zdokladovať a odovzdať bezplatne
rekonštrukciu do majetku mesta.

2. Zámer na prevádzkovanie pohrebísk v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta
Svidník č. 4/2006 o mestských cintorínoch pre Jozefa Lacu, Duklianska 641/1, Svidník,
IČO 35248602 na dobu 10 rokov za cenu vo výške 3500,00 EUR ročne ako dôvod hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca ako osoba oprávnená na prevádzkovanie
pohrebiska túto službu dlhodobo zabezpečuje k spokojnosti občanov a za túto cenu bude
a) vykonávať bežnú údržbu, výsadbu okrasných drevín a kosenie cintorína pri Dome

smútku, cintorín pri Grécko-katolíckom Chráme Božej múdrosti a cintorína pri
Grécko-katolíckom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky,

b) viesť evidenciu hrobových miest v matričnej knihe a do doby dvoch rokov pripraví
ich postupnú digitalizáciu,

c) viesť evidenciu vyberaných poplatkov za nájom hrobových miest a mesačne ich
odvádzať na účet mesta,

d) prenajímať a vypovedať nájom hrobových miest,
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e) udržiavať vysokú zeleň v areáloch cintorínov,
f) dodržiavať všetky podmienky a povinnosti stanovené Všeobecne zavazným

nariadením mesta Svidník Č. 4/2006 o mestských cintorínoch pre prevádzkovateľa
cintorínov v meste Svidník.

b) určuje

1. Zverejniť zámer na dlhodobý prenájom nebytových priestorov objektu Domu smútku
na Ul. Duchnovičovej 583/7 vo Svidníku v celkovej podlahovej ploche 452,95 m2

a 347,81 m2 spevnených plôch nachádzajúcich sa na pozemku KNC č.1458/3
v katastrálnom území Svidník za účelom poskytovania pohrebných služieb pre Jozefa
Lacu, Ul. Duklianska 641/1, Svidník, IČO 35248602 na dobu 10 rokov za cenu vo
výške 10400,00 EUR ročne a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku
na schválenie prenájom tejto nehnuteľnosti.

2. Zverejniť zámer na prevádzkovanie pohrebísk v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením mesta Svidník Č. 4/2006 o mestských cintorínoch pre Jozefa Lacu, Ul.
Duklianska 64111, Svidník, IČO 35248602 na dobu 10 rokov za cenu vo výške 3500,00
EUR ročne a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku na schválenie
prevádzkovanie pohrebísk.

poslankyňa MsZ

4



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 316/2013 z 28. februára 2013 k bodu:

Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom časti nebytových priestorov
bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR Č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova v súlade s § 9a, ods. 9 písmeno c) zákona č.13811991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

zámer na prenájom nehnuteľnosti - časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S
na Ul. Sov. hrdinov 629/113 v celkovej podlahovej ploche 1765,05 m2 pre firmu
JOHRAmont, s.r.o., Budovatel'ská 2/447, P.O.BOX 60, 089 01 Svidník, IČO 36491900,
zastúpenú konateľom Jozefom Hrabkom za účelom výroby káblových zväzkov a iných
elektronických súčiastok na dobu jedného roka za cenu vo výške 50 % z nájmu vypočítaného
podľa platnej Smernice primátora mesta o určení výšky cien za nájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Svidník ako postup hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca sa
zaväzuje po celú dobu nájmu zachovať výrobu na území mesta Svidník. Nájomca sa zároveň
zaväzuje zachovať pôvodný počet pracovných miest. Nájomca sa zaväzuje zveľaďovať
a ochraňovať majetok mesta na svoje náklady a využívať ho tak, aby nedochádzalo kjeho
poškodzovani u,

b) určuje

zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti - časti nebytových priestorov objektu bývalého
SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 v celkovej podlahovej ploche 1765,05 m2 pre firmu
JOHRAmont, s.r.o., Budovateľská 2/447, P.O.BOX 60, 089 Ol Svidník, IČO 36491900,
zastúpenú konateľom Jozefom Hrabkom za účelom výroby káblových zväzkov a iných
elektronických súčiastok na dobu jedného roka za cenu vo výške 50 % z nájmu vypočítaného
podľa platnej Smernice primátora mesta o určení výšky cien za nájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Svidník a následne. predložiť Mestskému zastupitel'stvu vo Svidníku na
schválenie prenájom tejto nehnutel'nosti.

Overovatelia zápisnice:

----7
~~--- _---_.-

,,_...- _.·'0··············
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 317/2013 z 28. februára 2013 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2013, ktorým sa mení
a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnost' školského klubu detí, o výške mesačného

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost' školského strediska záujmovej
činnosti, 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

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 zavaznom nariadení mesta Svidník Č. 1/2013, ktorým sa mení a doplňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník Č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, 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.

Svidník 28. február 2013

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápišnice:
-~
(.··········:·········~·I············
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
r. Adrián Labun
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 318/2013 z 28. februára 2013 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta

Svidník

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. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník.

Overovatelia zápisnice:

..~.----..--

Svidník 28. február 2013

---

Ing. Jálí HolodňJÍk'
./ primátor

/"/

r. Marcela lančová
poslankyňa MsZ

***************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 01.03.2013.
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