
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

Závery z rokovania

26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

konaného 11. decembra 2013

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

398/2013 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

399/2013 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

400/2013 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

401/2013 Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku
na funkčné obdobie 2014 - 2018

402/2013 Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve
mesta Svidník

403-409/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník

410/2013 Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

411/2013 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2013,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č.
10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

412/2013 Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník
na roky 2014-2016

41312013 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník
na rok 2014, k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2016
a k návrhu programového rozpočtu



414/2013 Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník do roku 2018

415/2013 Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom
na Ul. Sov. hrdinov 432

41612013 Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytovňa mesta Svidník
- odstránenie systémových porúch - loggie

417/2013 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník
v 2. polroku 20 13 (obdobie júl ~ november 2013)

418/2013 Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ
a Jánovi Jurčišinovi

419/2013 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník
na 1. polrok 2014

42012013 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
na 1. polrok 2014

421/2013 Rôzne
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B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 398/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov 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,

a) že za zapisovateľku bola určená
b) že za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
Mgr. Marcela Ivančová
Viktor Varchola

B) volí

návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Ján Grega
Vladislav Sluk
Ing. Vladimír :lak

C) schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky.

~-: ~/
Ing. Ján Holopňák

primátor
c

l............... ~Vikť~~·V~~~~=-~
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcelavančová

poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 399/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva! uznesenia - trvalé úlohy!
uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

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

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé ulohy, uznesenia -
úlohy v plnení, uznesenia - splnené ulohy.

Svidník ll. december 2013

•.•..•...•.•...•••••••••••••••••••••• /0

Ing. Ján Holoäiiák
primátor

Overovatelia zápisnice: ......j~
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 400/2013 z 11. decembra 2013 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 3. decembra 2013.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 40112013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku
na funkčné obdobie 2014 - 2018

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 140 odsek 1 zákona Č. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich v zneni neskorších predpisov

A) volí do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie
2014 - 2018

a) JUDr. Jána Gregu, nar. 2. januára 1949, trvale bytom Ľ. Štúra 442/6,08901 Svidník,
b) Danu Ilečkovú, nar. 8. augusta 1944, trvale bytom Kutuzovova 319/3, 089 O1 Svidník,
c) Annu Kvaskovú, nar. 5. septembra 1941, trvale bytom Sov. hrdinov 372/3,

08901 Svidník,
d) Petra Senaja, nar. 15. augusta 1940, trvale bytom 8. mája 490/1-4, 089 Ol Svidník,
e) Mikuláša Žižáka, nar. 12. mája 1955, trvale bytom Mládeže 495/5, 089 01 Svidník.

B) určuje

Mgr. Vladimírovi Šandalovi, prednostovi MsÚ
a) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre

Okresný súd vo Svidníku všetkým zvoleným uchádzačom v termíne do 31. decembra
2013,

b) zabezpečiť odovzdanie osvedčení o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre
Okresný súd vo Svidníku na Okresný súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2013,

c) zabezpečiť odovzdanie výpisu z Uznesenia 26. Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
o zvolení do funkcie prísediacej, resp. prísediaceho pre Okresný súd vo Svidníku na
Okresný súd vo Svidníku v termíne do 31. decembra 2013 .

Svidník ll. december 2013

.............................. / ...
Ing. Já",:H?Juáňák

tpr-i1ňátor

-Mgr, Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Viktor Varchol~--'
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 402/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v nadväznosti na svoje uznesenie číslo 397 zo
dňa 20. novembra 2013 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien z dôvodov hodných osobitného zreteľa vyplývajúcich z
investičného zámeru rekonštrukcie podzemných rozvodov tepla z okrskov kotolní K4 a K6
a so zámeny štvorrúrkového systému za dvojrúrkový s novými rozvodmi a s vybudovaním
kompaktných odovzdávacích staníc v bytových domoch a iných objektoch v okrskoch kotolní
K4 a K6, do ktorých je z nich dodávané teplo,

schvaľuje

uzatvorenie dodatku č. lak 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. 10
k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník zo dňa 30.12.2000

v znení Dodatkov č. 1 - 9 k zmluve
uzatvorený v súlade so zákonom Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien

Zmluvná strana 1.: Mesto Svidník
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom
sídlo: Sov, hrdinov 200, 089 Ol Svidník
IČO: OO331023

a

Zmluvná strana II.: SLUŽBYT, s.r.o,
zastúpená konateľom spoločnosti JUDr, Gabrielom Kaliňákom
a konateľom spoločnosti Ing, Michalom Husárom
sídlo: Karpatská 56, 089 Ol Svidník
IČO: 31675361
spoločnosť zapísaná v Obch, registri Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka Č. 1185/P

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. lOk Zmluve o hospodárení s
majetkom mesta Svidník zo dňa 30,12,2000:

Článok I.

1. V článku VI. sa doplňajú ďalšie nové písm, i),j), k), l) a m) s takýmto ich znením:
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i) vykonať na vlastné náklady, najneskôr do 31. októbra 2014, rekonštrukciu technického
a technologického zariadenia kotolne K 4 vo výške cca 1070000,00 EUR bez DPH
spočívajúcu vo
ia) výstavbe podzemných rozvodov tepla v okrsku kotolne K 4 a v zámene štvorrúrového

systému za dvojrúrový systém, ktorým sa bude distribuovať technologická voda do
jednotlivých kompaktných odovzdávacích staníc v bytových domoch a ďalších
objektoch v dÍžke trasy 1720 m,

ib) výstavbe 38 odovzdávacích staníc v:
iba) bytový dom blok B 128 - Ul. 8.mája 492,
ibb) bytový dom blok A 112 - Ul. Mládeže 495,
ibc) bytový dom blok C 48 - Ul. 8.mája 491,
ibd) bytový dom blok Vl - Ul. 8.mája 490,
ibe) bytový dom blok V2 - Ul. Ľ.Štúra 489,
ibf) bytový dom blok D32 - Ul. 8.mája 635,
ibg) bytový dom blok E40 - Ul. S.mája 634,
ibh) bytový dom blok F40 - Ul. 8. Mája 493,
ibi) bytový dom blok G 80 - Ul. 8.mája 494,
ibj) Sociálna poisťovňa, Ul. Sov. hrdinov 121,
ibk) Základná škola, Ul. S.mája 640/39 - plaváreň,
ibi) MŠ, Ul. 8. mája SOO/56,

s tým, že táto rekonštrukcia musí byť právoplatne skolaudovaná najneskôr do 31. decembra
2014,

j) vykonať na vlastné náklady, najneskôr do 31. októbra 2015, rekonštrukciu technického
a technologického zariadenia kotolne K 6 vo výške cca 1500000,00 EUR bez DPH
spočívajúcu vo

ja) výstavbe podzemných rozvodov tepla v okrsku kotolne K 6 a v zámene štvorrúrového
systému za dvojrúrový systém, ktorým sa bude distribuovať technologická voda do
jednotlivých kompaktných odovzdávacích staníc v bytových domoch a ďalších
objektoch v dlžke trasy 2230 m,

jb) výstavbe 49 odovzdávacích staníc v:
jba) bytový dom blok H 64 - Ul. 8.mája 637,
jbb) bytový dom blok 164 - Ul. 8.mája 638,
jbc) bytový dom blok J 80 - Ul. Duklianska 641,
jbd) bytový dom blok K96 - Ul. Duklianska 642,
jbe) bytový dom blok N 64 - Ul. Duklianska 650,
jbf) bytov)' dom blok M 64 ~Ul. Duklianska 648,
jbg) bytový dom blok LSO- Ul. Duklianska 644,
jbh) bytový dom blok S2 - UL Karpatská 754,
jbi) bytový dom blok B3 - Ul. Karpatská 804,
jbj) bytový dom blok B4 - Ul. Karpatská 838,
jbk) bytový dom bloky B 1/2, B 1/1 - Ul. Karpatská 743,
jbl) ZŠ S mája, Ul. 8. mája 640/39,
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jbm) ZŠ, Ul. karpatská 803/11,
jbn) MŠ, Ul. Duklianska 653/25,
jbo) Bytové družstvo, Ul. Karpatská 57/31,
jbp) SLUŽBYT, s.r.o., Ul. Karpatská 56,

s tým, že táto rekonštrukcia musí byť právoplatne skolaudovaná najneskôr do 31. decembra
2015,

k) uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj majetku investovaného zmluvnou stranou II. do
tepelného hospodárstva v meste Svidník po ukončení odpisovania tohto majetku
vykonaného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR v najkratšej
dobe odpisovania tohto majetku v príslušnej odpisovej skupine za kúpnu cenu 1 EURO,

l) uzatvoriť pri skončení nájmu podľa tejto zmluvy kúpnu zmluvu na predaj majetku
investovaného zmluvnou stranou II. do tepelného hospodárstva v meste Svidník pred
ukončením odpisovania tohto majetku vykonaného podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v SR v najkratšej dobe odpisovania tohto majetku v príslušnej
odpisovej skupine za kúpnu cenu vo výške zostatkovej hodnoty tohto majetku vedenej
v účtovníctve zmluvnej strany II.,

m) zabezpečiť v rokoch 2014-2020 na vlastné náklady zmluvnej strany II. vykonanie
výmeny doterajších okien a vonkajších dverí za nové plastové okná a vonkajšie dvere
v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom zmluvná strana 1.,
v hodnote min. 6000 EUR bez DPH/ročne a to na základe písomnej výzvy zmluvnej
strany I. a v tejto výzve stanovenej presnej špecifikácie objektov."

2. V čl. X sa ruší v celom rozsahu ods. 2 a nahrádza sa takýmto novým ods. 2 s týmto
znením:
,,2. Ročné nájomné je dohodnuté zmluvnými stranami vo výške 100000,00 EUR (slovom:
jedenstotisíc eur). Zmluvná strana II. zaplatí prvú časť nájomného vo výške 50000,00 EUR
najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka a druhú časť nájomného vo výške
50000,00 EUR najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Zmluvná strana IL zaplatí
nájomné na účet zmluvnej strany I. Číslo účtu 27723612/0200 vo VÚB, a.s ..

3. V čl. X sa ruší v celom rozsahu ods. 3 a nahrádza sa takýmto novým ods. 3 s týmto
znením:
,,3. Zmluvná strana L sa zaväzuje, že časť nájomného v rozsahu 3S.000,-EUR - 40.000,-EUR
ročne použije na zachovanie, zveľaďovanie a zhodnocovanie predmetu nájmu v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými najmä v oblasti verejného obstarávania.
Zmluvná strana II. sa zaväzuje, že každoročne najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho
roka doručí zmluvnej strane I. písomný návrh obsahujúci potrebné úkony na zachovanie a na
vykonanie zveľaďovania a zhodnocovania predmetu nájmu zmluvnou stranou I. v príslušnom
kalendárnom roku." .

4. Znenie článku XII. ods. 4 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa takýmto novým ods. 4
s týmto znením;
,,4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2033."
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Článok II.

l. Tento Dodatok Č. lOk zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúcim dňom po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany 1., po doručení písomného
oznámenia zmluvnej strany II. o pridelení úveru vo výške cca 2570000,00 EUR
prostredníctvom úverovej linky. V prípade, ak nebude zmluvnej strane II. pridelený úver
podľa 1. vety tohto odseku najneskôr do 30. mája 2014, nie je zmluvná strana I. povinná
zverejniť tento dodatok a nie je oprávnená ho zverejniť ani zmluvná strana II., aby tento
dodatok Č. lak zmluve nadobudol účinnosť a tento dodatok Č. lOk zmluve nenadobudne
účinnosť a zmluvná strana I. je oprávnená od tohto dodatku Č. lOk zmluve písomne
odstúpiť.

2. Tento Dodatok Č. lak zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch
vyhotoveniach obdrží každá zo zmluvných strán.

Vo Svidníku, dňa .

Ing. Ján Holodňák
Mesto Svidník
primátor mesta

JUDr. Gabriel Kaliňák
SLUŽBYT, S.ľ.O.

konateľ spoločnosti

Ing. Michal Husár
SLUŽBYT, s.r.o,

konateľ spoločnosti"

Overovatelia zápisnice:

~~
••••••••.•••••••• ď .••••••••.•••••••••••••• ---7

Ing. Ján Holodňák /". , ./

pnmator

Viktor Varch _
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 403/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v znení neskorších predpi sova v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien

schvaľuje

zámenu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Svidník
a Prešovským samosprávnym krajom, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:

l. Mesto Svidník odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva
nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Svidník, zapísaný na LV Č. 1, katastrálne územie
Svidník, a to:
a) pozemky registra KN C:

- parcela Č. 34, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2,

- novovytvorená parcela Č. 36/5, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 237 m2

odčlenená od pozemku registra parcela Č. KN C 36/1, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 555 m2 geometrickým plánom č. 58/2013, ktorý
vyhotovil Ján Štiavnický, geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, 089
Ol Svidník a úradne overila Správa katastra Svidník dňa 26. júla 2013 pod číslom
120/2013,

- novovytvorená parcela Č. 36/1, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 318 m2

odčlenená od pozemku registra C KN parcela č. 36/1, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 555 m2 geometrickým plánom č. 58/2013, ktorý
vyhotovil Ján Štiavnický, geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, 089
01 Svidník a úradne overila Správa katastra Svidník dňa 26. júla 2013 pod číslom
120/2013,

b) stavba: školský klub, s. Č. 63 na pozemku parcela Č. KN C 34.
Ťarchy: bez zápisu.

2. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Svidník nadobúda do vlastníctva
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej
priemyselnej školy, Sov. hrdinov 369/24, 089 Ol Svidník, zapísaný na LV č. 1480, k.ú.
Svidník, a to:
a) pozemky registra KN C:

- parcela č, 644, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 558 m2,

- novovytvorená parcela č. 645/5, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 4120 m2

odčlenená od pozemku registra parcela Č. KN C 645/5, druh pozemku R zastavané
plochy a nádvoria o vým-ere 7617 m2 geometrickým plánom č. 57/2013, ktorý
vyhotovil Ján Štiavnický, geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, 089
01 Svidník a úradne overila Správa katastra Svidník dňa 26. júla 2013 pod číslom
119/2013,

11



~novovytvorená parcela č. 649/1, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 1944 mZ
odčlenená od pozemku registra parcela Č. KN C 649, druh pozemku - ostatné plochy
o výmere 3433 mZ geometrickým plánom č. 57/2013, ktorý vyhotovil Ján Štiavnický,
geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3,089 Ol Svidník a úradne overila
Správa katastra Svidník dňa 26. júla 2013 pod číslom 119/2013,

b) stavba: internát SOU odevné, s. Č. 368 na pozemku parcela Č. KN C 644.
Ťarchy: bez zápisu.

3. Dôvod hodný osobitného zreteľa:

V objekte nevyužívanej budovy internátu, s. č. 368 v správe Strednej priemyselnej školy,
ktorý preberá do vlastníctva mesto Svidník, je zámerom mesta zriadiť centrum sociálnych
služieb. Výhodou je existencia zelene v okolí budovy (park). Cez priľahlé pozemky, ktoré
odovzdáva PSK do vlastníctva mesta Svidník je vedená jediná verejná prístupová miestna
komunikácia, ktorá slúži širokej verejnosti ajej údržbu zabezpečujú Technické služby
mesta Svidník. Technické služby zabezpečujú aj údržbu areálu, kde sa v súčasnosti
nachádzajú bytové domy a klub mladých. Podobne cez pozemok PSK parcela č. 649 je
vedený prístupový chodník k uvedeným objektom.
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností medzi PSK a mestom Svidník sa uskutoční
na základe vzájomnej výhodnosti. Po zrealizovaní zámeny nadobudne PSK do výlučného
vlastníctva od mesta Svidník budovu školského klubu deti s. Č. 63 s priľahlými
pozemkami, ktorej časť v súčasnosti využíva Gymnázium Duklianskych hrdinov
vo Svidníku ako kuchyňu a školskú jedáleň pre stravovanie svojich žiakov a zamestnancov
na základe nájomnej zmluvy. Budova potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu a mesto Svidník
nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami na tento účel. PSK chce zrealizovať
rekonštrukciu budovy, ale na to je potrebné, aby bol jej výlučným vlastníkom.

Svidník ll. december 2013

Ing. Ján Holodňák
primátor

I"-------.>:
'.~~.'., •••••••• i ••••• ~.!.~!! •••••• ~

Viktor Varchola
poslanec MsZ

·M~;."M~;~~i~'i~~~'č~~á'
poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 404/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Ján Petričko, Ľ. Štúra 489/9, Svidník má uzavretú dohodu o zriadení
práva osobného užívania pozemku KN 1206/10 z roku 1977, uhradil za právo osobného
užívania pozemku poplatok 100,00 Kčs podľa dohody a týmto splnil všetky zákonné
podmienky pre vznik práva osobného užívania pozemku

schvaľuje

odpredaj pozemku KN 1206/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20,00 m2

v katastrálnom území Svidník vo vlastníctve mesta za kúpnu cenu 1,00 EURO, kupujúcemu,
Jánovi Petričkovi, Ľ. Štúra 489/9, Svidník, pričom nadobúdateľ uhradí všetky náklady
súvisiace s prevodom pozemku.

Svidník ll. december 2013

Overovatelia zápisnice:

~~?(~
....................................... /

Ing. Ján Holodiúŕk
EI?~

Mgr. Marcela Iv očová
poslankyiía 'MsZ

Viktor Varchol -
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 405/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 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

schval'uje

prenájom nehnuteľnosti, stavby bez súp. čísla - vonkajšieho športového ihriska, pozemku pod
ním KNC 1180/135 a časti priľahlého pozemku KNC 11801140, celkove o rozmeroch 54 m x
32 m, v katastrálnom území Svidník v správe Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník, pre
nájomcu ŠK CENTRUM Svidník, IČO: 37940155 na účely multifunkčného ihriska na dobu
15 rokov za cenu vo výške 1,00 EUR ročne postupom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nájomca zainvestoval do rekonštrukcie ihriska nemalé finančné prostriedky, bezodplatne sa
bude starať o čistotu, poriadok, zabezpečí propagáciu mesta umiestnením banera vo vnútri
ihriska po celú dobu nájmu a reprezentuje mesto Svidník v Slovenskej extralige v hokejbale.
Nájomca sa zaväzuje po celú dobu nájmu zachovať účel prenajímanej nehnuteľnosti na
využívanie multifunkčného ihriska za týchto podmienok s tým, že nájomca sa zmluvne
zaviaže

a) vonkajšie športové ihrisko a prístupovú cestu nachádzajúcu sa na pozemku KNC
1180/137 v k.ú, Svidník udržiavať v čistote a zaväzuje sa zabezpečovať ich bežnú
údržbu na svoje náklady,

b) umožniť vstup na ihrisko bez poplatku do 16:00 hod. pre žiakov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na hokejbalovú športovú činnosť,

c) zveľaďovať a ochraňovať majetok na svoje náklady,
d) využívať majetok tak, aby nedochádzalo kjeho poškodzovaniu,
e) zabezpečiť služby pri organizácii zápasov tak, aby sa návštevníci počas zápasov

nepohybovali v areáli Základnej školy Karpatská 803/10, Svidník,
f) pred začatím všetkých stavebných prác na prenajatej nehnuteľnosti mať predchádzajúci

písomný súhlas mesta Svidník, ktorý musí obsahovať obsah, spôsob a cenu prác a po
ukončení prác, v prípade investičných, je povinný písomne to zdokladovať a odovzdať
investíciu bezodplatne do majetku mesta,

g) zabezpečiť si odber elektrickej energie samostatným meraním.

~7~~?/-
............................ .,......... ~.

Ing. Ján Holodňák

pn;áror 1. .
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchoa

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 406/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

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

A) schvaľuje

zmenu minimálnej ceny nehnuteľností doteraz schválených na odpredaj formou obchodnej
verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku podľa uznesenia Č. 30112012 v znení
uznesenia Č. 336/20 13 z 15 120,00 EUR na 12 096,00 EUR,

B) určuje

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností podľa novej minimálnej ceny
v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova
v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže opakovať jej vyhlásenie do doby úspešného
odpredaja nehnuteľností.

Overovatelia zápisnice: _____/==z;:
Mgr. MarcelaIvančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ

15



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 407/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § ll, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva VQ Svidníku č. 334/2013 zo dňa 12. apríla 2013.

Svidník 11. december 2013

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Viktor Varcho a
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 408/2013 z ll. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s článkom 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

schvaľuje

odkúpenie kotolne v mestskej ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov 628 v nadobúdacej
hodnote 54666,73 EUR za cenu 1,00 EURO od SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01
Svidník, IČO: 31675361 do vlastníctva mesta Svidník.

/~~~C_/·~
....................................... /'

Ing. Ján Holodňák ,/
primátor ?

Overovatelia zápisnice: ..... .!.HH.H .
l' M~~"'M~'~~~i~"~~~'č~~á'

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníkuč. 409/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa vyplývajúcich
z toho, že Jozef Gajdoš, Duklianska 642/9, Svidník, stavia polyfunkčný objekt na susednom
pozemku a má zámer vybudovať chodník a parkovisko s kapacitou minimálne štyroch
parkovacích miest, ktoré sprístupní pre verejnosť

A) schvaľuje

zámer na predaj pozemku parcela KN č. 202/624 - ostatné plochy o výmere 377 m2

vytvoreného GP č. 82/2013 zo dňa 25. novembra 2013 z parcela KN C 20211, katastrálne
územie Svidník, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 za cenu 6 212,96 EUR pre Jozefa Gajdoša,
Duklianska 642/9, Svidník. Na účel tohto odpredaja bude s kupujúcim uzatvorená zmluva
o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
pozemok parcela KN č. 202/624, spočívajúceho v povinnosti budúceho kupujúceho, ako
budúci povinný z vecného bremena strpieť uložené inžinierske siete a umožniť prístup na
pozemok za účelom ich údržby a opravy a v práve prechodu cez pozemok a zdržiavania sa na
pozemku pre peších a pre motorové vozidlá v prospech budúceho predávaj úceho, ako budúci
oprávnený z vecného bremena. 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 podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č.
30012013. 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 podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 300/2013 je odsúhlasená 20
% 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. V prípade, že budúci kupujúci bude chcieť pozemok scudziť tretej osobe, či už
kúpou, darovaním, zámenou, vkladom do obchodnej spoločnosti alebo iným spôsobom
spojeným s prevodom vlastníckeho práva k predmetu kúpy ako celku alebo jeho časti na tretiu
osobu, budúci predávajúci má predkupné právo na túto nehnuteľnosť za cenu, ktorá bola
dojednaná v kúpnej zmluve, t.j. 16,48-EURJm2. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace
s prevodom pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
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B) určuje

uverejniť zámer na odpredaj pozemku parcela Č. KN C 202/624 v súlade s § 9a zákona
138/1991 Zb. o maj etku obcí a následne predložiť MsZ na schválenie návrh na odpredaj tohto
pozemku.

~,::;?~.,,?~p~:'~/ .
•• ~ ••••••••••••• * ••• * ••• ~~, •••• ~~...... /,/

Ing. Ján Holodiuik
- primátor / ~

Overovatelia zápisnice: .......1 "..
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ poslanec MsZ

19



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 410/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

A) schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2013 vrátane programov a podprogramov z plánu
8811,85 tis. EUR na 8 844,95 tis. EUR v príjmovej a z plánu 7 840,75 tis. EUR na
7870,35 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu,

B) mení

uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 240/2012 zo dňa 4. septembra 2012 a č.
259/2012 zo dňa 18. októbra 2012 tak, že všade v texte sa dátum 31. decembra 2013 nahrádza
dátumom 31. decembra 2014.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: /
Mgr. Marcela vančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchôlá

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 411/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2013, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1012011 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo vo Svidrúku v zmysle § II 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. 6/2013, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník Č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Svidník 11. december 2013
~

~~.:\\í(fJ ;\-;ŕf\ ~\\
LrFl L\\-<\\,~_ \ r ti J o I
\\. '-.....___/ ..
\\ .-1;.~

~~/~~~
?-,,/ ŕ /

Ing. Ján Holodňák
primátor

/'

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 412/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2014 - 2016

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

A) schvaľuje

rozpočet mesta Svidník na rok 2014 podľa predloženého návrhu uvedeného v tabuľkách č.l
a Č. 2 a podľa programov, podprogramov a prvkov podľa tabuľky Č. 3 ako prebytkový, a to vo
výške 10 681,26 tis. EUR v príjmovej časti rozpočtu a 10 448,34 tis. EUR vo výdavkovej
časti rozpočtu,

B) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2015 - 2016,

C) určuje

a) vedúcim odborov a náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť priebežné plnenie príjmovej
a výdavkovej časti schváleného rozpočtu počas roku 2014,

b) vedúcemu odboru VDŽPaRR v nadväznosti na schválený rozpočet mesta vykonať rozpis
záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svidník
v termíne do 31. decembra 2013,

c) riaditeľom Technických služieb mesta Svidník, základných škôl, materských škôl, centra
voľného času a základnej umeleckej školy zapracovať schválený rozpis finančných
prostriedkov do vlastných rozpočtov na rok 2013 v termíne do 31. decembra 2013.

Svidník ll. december 2013

f<:Si~
!f6'~\'jŕf1
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\
'1 ~ / \ ~ l
\.~. \ c_/ ....V} o I
\\ ' '-.__/ .. /
~f:E.·t~~

/,__""

~~~~~L/" ->
Ing. Ján Holodňák

primátor

Overovatelia zápisnice: ., ~ .
1.- ~

...... , ~
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 413/2013 z ll. decembra 2013 k bodu:

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014,
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015·~ 2016 a k návrhu programového rozpočtu

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

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014,
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2016 a k návrhu programového rozpočtu.

Svidník ll. december 2013

Overovatelia zápisnice:

~~~~

.............. ; ;., /
Ing. Jan Holodiiák

primátor

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Viktor Varchola
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 414/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobností
mesta Svidník do roku 2018

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do
roku 2018.

Svidník ll. december 2013

.
/Z1~.~;;~~~(f6'1\/0 \ ~
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~~~/
....................................... /

Ing. Ján. H~Lodl'ujk
pnmator t

Overovatelia zápisnice: t................ ~
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 415/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh na schválenie �iadosti na kúpu stavby; Svidník, bytový dom
na Ul. Sov. hrdinov 432

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

A) schval'uje

1. Kúpu 40 nájomných bytov bežného štandardu stavby: Svidník, bytový dom na Ul.
Sovietskych hrdinov 432, parcela č. 646, katastrálne územie Svidník.

2. Investičný zámer mesta Svidník realizovať kúpu 40 nájomných bytov bežného štandardu,
ktoré vzniknú rekonštrukciou stavby na Ulici Sovietskych hrdinov, súp. č. 432 s názvom
Administratívna budova postavenej na pozemku KNC 646 v katastrálnom území Svidník
na bytový dom podľa stavebného povolenia č. 1085~3661/2013 zo dňa 19.7.2013, podľa
projektovej dokumentácie projektanta Ing. Jozefa Capka z júla 2013.

3. Spôsob financovania realizácie kúpy obecných nájomných bytov prostredníctvom úveru
zo ŠFRB vo výške 60% a dotácie z MDVRR SR vo výške 40% a vlastné finančné
prostriedky z rozpočtu mesta Svidník na dofinancovanie stavby.

4. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu 40 nájomných bytov v bytovom dome na
Ul. Sov. hrdinov 432, parcela č. 646, katastrálne územie Svidník z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a podanie žiadosti
o poskytnutie úveru na kúpu 40 nájomných bytov bežného štandardu stavby: Svidník,
bytový dom na Ul. Sovietskych hrdinov 432, parcela Č. 646, katastrálne územie Svidník
v súlade so zákonom NR SR 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho
platnom znení.

5. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania prijatím bankovej záruky v
súvislosti s realizáciou kúpy nájomného bytového domu stavby: Svidník, bytový dom na
Ul. Sov. hrdinov 432, parcela č. 646, katastrálne územie Svidník.

6. Prijatie bankovej záruky za úver ŠFRB na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov.
hrdinov 432, parcela č. 646, katastrálne územie Svidník v sume do 1000000,00 EUR.
Banková záruka bude zabezpečená zmenkou mesta.

7. Nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov v súlade s § 22 zákona Č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení zákona Č. 134/2013 Z.z.
a zákona Č. 15012013 Z.z. o ŠFRB v platnom znení.
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8. Zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB a MDVaRR SR po ich
kúpe na dobu 30 rokov.

B) určuje

l. Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidníku počas zmluvného vzťahu so
ŠFRB (30 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta Svidník na príslušný kalendárny rok
splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov.
hrdinov 432.

2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ
Svidník zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta Svidník za rok 2013 po jeho schválení
v MsZ v termíne do 31. mája 2014.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 416/2013 z 11. decembra. 2013 k bodu:

Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytovňa mesta Svidník
~odstránenie systémových porúch ~loggie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR č, 369/1990 Zb, o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

A) schvaľuje

l, Realizáciu stavby: Ubytovňa mesta Svidník ~odstránenie systémových porúch = Ioggie.

2, Investičný zámer mesta Svidník realizovať stavbu: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch - loggie v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: "Ubytovňa
mesta Svidník - odstránenie systémových porúch ~ loggie", č.: 13010, vypracovanou
spoločnosťou STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov a vydaným oznámením k ohláseniu
udržiavacích prác na stavbu "Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch
- loggie" na parcele KN~C 221/25, v katastrálnom území Svidník.

3. Spôsob financovania realizácie stavby "Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch - loggie" prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške max 50% a
dotácie z MDVRR SR vo výške max 50% a vlastné finančné prostriedky na
dofinancovanie stavby v prípade ich potreby.

4. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch na Ubytovni
mesta Svidník, na Ul. Sov. hrdinov 628, parcela č. 221125, katastrálne územie Svidník z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č, 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení zákona č, 134/2013 Zcz: a
podanie žiadosti o poskytnutie podpory na odstránenie systémových porúch stavby:
"Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie" v súlade so
zákonom NR SR 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení.

5. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania prijatím bankovej záruky v
súvislosti s realizáciou stavby: Ubytovňa mesta Svidník ~ odstránenie systémových
porúch -loggie,

6. Prijatie bankovej záruky za úver ŠFRB na realizáciu stavby: Ubytovňa mesta Svidník ~
odstránenie systémových porúch - loggie, Ul. Sov. hrdinov 628, parcela č. 221/25,
katastrálne územie Svidník v sume do 160000,00 EUR. Banková záruka bude
zabezpečená zmenkou mesta.

B) určuje

l, Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidníku počas zmluvného vzťahu
so ŠFRB (20 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta Svidník na príslušný kalendárny rok
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splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na stavbu: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch ~ loggie.

2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ
Svidník zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta Svidník za rok 2013 po jeho schválení
v MsZ v termíne do 31. mája 2014.

~, V
•••••••••••••••••••••••.••• ~ .••• ď .••••• ď ••••.

Viktor Varchola /.,. ~
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivancová

poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 417/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník v 2. polroku 2013
(obdobie júl- november 2013)

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

berie na vedomie

Správu o kontrolnej Činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2013 (obdobie juj -
november 2013).

Mgr. Marcela Iv čová
poslankyňa MsZ

Overovatelia zápisnice:

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 418/2013 z ll. decembra 2013 k bodu:

Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ
a Jánovi Jurčišinovi

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 28 Štatútu mesta Svidník

udeľuje

Cenu mesta Svidník

a) Mons, Jánovi Babjakovi SJ,
b) Jánovi Jurčišinovi.

Svidník ll. december 2013
~~~/~

' '.', "".,., ..".",.""" .--/'
Ing. Ján Holodňák

primátor /r._

Overovatelia zápisnice: "..",.",.""."".",...,~I..."..
Mgr. Marcela Iv,~'~~vá

poslankyňa MsZ poslanec MsZ

30



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 419/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2014

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

A) schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2014,

B) poveruje

hlavného kontrolóra mesta Svidník vykonať kontroly podľa schváleného plánu.

Ing. Ján Holodiuik.
primátor

Overovatelia zápisnice: ...........1.. .
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varcho .

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 420/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Návrh plánu práce Mestského zastupitel'stva vo Svidníku na 1. polrok 2014

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na l. polrok 2014.

Svidník 11. december 2013

Overovatelia zápisnice:

~~~J/~?/-~
....................................... .... "/

Ing. Ján Holodňák
primátor

I
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Vare- Ia

poslanec MsZ

I
• ~ .•••••• r ••••••••••••••• ~ •• i ••••••••••••••
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 421/2013 z 11. decembra 2013 k bodu:

Rôzne

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 prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta Svidník.

Svidník 11. december 2013

Overovatelia zápisnice:

-
Ing. Ján Holodiiák

primátor

/ .

I-
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
Viktor Varchola

poslanec MsZ

***************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 16. decembra 2013.
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