
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

Závery z rokovania

28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

konaného 26. februára 2014

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

42812014 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

42912014 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

430/2014 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

431/2014 Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

432/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2014
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na území mesta Svidník

433/2014 Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012
o 12oskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

434/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2014,
ktorým sa vyhlasuje zmena č. 3 Územného plánu mesta Svidník
a ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník č. 212009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta
Svidník č. 2/2010 a č. 12/20 ll, ktorými bola vyhlásená záväzná
časť Územného plánu mesta Svidník

43512014 Návrh na obstaranie Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník

436/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2014
o nájme nájomných bytov v meste Svidník



437-44012014 -

441/2014

442/2014

443/2014

444/2014

445/2014

446/2014

447-44812014 -

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník

Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník "in memoriam"
Jurajovi Lažovi

Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácií
v meste Svidník

Informatívna správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru
Svidník v roku 2013

Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2013

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013

Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013

Rôzne
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B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 428/2014 z 26. februára 2014 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
ab) že za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
Ing. Miron Mikita
Vladislav Sluk

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kamil Beňko
Eva Homzová
Mgr. Marcela Ivančová

c) schvaľuje

program rokovania so schváleným pozmeňujúcim návrhom (rokovanie bodu Č. 4 presunuté za
bodom Č. 10).

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mirou ML t

poslanec MsZ poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 429/2014 z 26. februára 2014 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 úlohy, uznesenia -
úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy.

~~
�� ~ ������������������������������ I �����

Svidník 26. február 2014

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

ng. Míron Mikita
poslanec MsZ poslanec MsZ

4



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 430/2014 z 26. februára 2014 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 rokovaní mestskej rady zo dňa 15. januára 2014 a 17. februára 2014.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primáto

V_ad slav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 431/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

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

schvaľuje

l. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 vrátane programov a podprogramov z plánu
10681,26 tis. EUR na 10946,93 tis. EUR v príjmovej a z plánu 10483,59 tis. EUR na
10753,41 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 432/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2014
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií na území mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona Č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 10 zákona Č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a podľa § 19 ods. 7 zákona Č. 331/2003
Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien

uznáša sa

na Všeobecne zavaznom nariadení mesta Svidník Č. 2/2014 o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Svidník.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mirou Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 433/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

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 57000,00 EUR tak, ako je uvedené
v tabuľkovom prehľade v Prílohe č.l so schváleným pozmeňujúcim návrhom (presun
finančnej čiastky 500,00 EUR z položky č. 3 - Fan Club Slávia Svidník, n.o. do položky č. 24
- Umelecký klub PROSPEKTA).

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 434/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2014,
ktorým sa vyhlasuje zmena č. 3 Územného plánu mesta Svidník

a ktorým sa mení a dopÍiía Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník
Č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník

č. 2/2010 a Č. 12/2011, ktorými bola vyhlásená záväzná časť
Územného plánu mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona č.369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 26, 27 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

a) .. ivu r re k vs í zm nv ". 3 územ ..1' iovacei dokumentácieaa spra . o pero __o an e_y c. _. _~_nop_ano.... J . m. _ ... _.,
ab) výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,
ac) že schválená zmena číslo 3 Územného plánu mesta Svidník je v určenom rozsahu

záväzným alebo smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších
kategórií a stupňov územnoplánovacej dokumentácie, pre územné rozhodovanie a pre
vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území,

ad) výsledok preskúmania zmeny číslo 3 územnoplánovacej dokumentácie Okresným
úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku
Č. OÚ PO-OVBP 1-20 13/445/1279 zo dňa 17.12.2013,

b) súhlasí

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
zmeny číslo 3 Územného plánu mesta Svidník, - -

c) schvaľuje

zmenu číslo 3 Územného plánu mesta Svidník,

d) uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 3/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena číslo
3 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a doplňa Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Svidník Č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidníkč. 2/2010 a č.
12/2011, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník,
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e) určuje

vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Mestského úradu vo Svidníku

ea) schválenú zmenu číslo 3 Územného plánu mesta Svidník po doplnení schval'ovacou
doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia mestského zastupiteľstva na Okresný úrad
v Prešove v termíne do 30. apríla 2014 a uložiť na Stavebnom úrade mesta Svidník,

eb) vyhotoviť o obsahu zmeny číslo 3 Územného plánu registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení v termíne do 30. apríla 2014 doručiť MDVaRR SR,

ec) zverejnit' záväznú časť zmeny číslo 3 Územného plánu vyvesením na úradnej tabuli
mesta najmenej na dobu 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom doručením dotknutým
orgánom štátnej správy v termíne do 30. marca 2014.

Svidník 26. február 2014

~\
~~I~ \ /]'1 ~~~ \Lfll o,'" '-...._ .

'~

Overovatelia zápisnice:
Ing. .' on Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 435/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na obstaranie Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník

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

a) súhlasí

aa) s obstaraním zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného
využitia plochy v lokalite Ulica 8. mája pri existujúcom polyfunkčnorn dome, parcela KN
C 84/1 a 84/2 katastrálne územie Svidník z plochy "obytné územie - plocha verejnej
občianskej vybavenosti" na plochu "dopravy a občianskej vybavenosti",

ab) s obstaraním zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného
využitia plochy lokality "Vodné zdroje Ladornírka", parcela KN C 2753/4 a KN C
2753/17, k.ú. Svidník z plochy "sprievodnej zelene vodných tokov" na plochu "bývania
IRDI a verejná občianska vybavenosť",

b) určuje

ba) vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ
vo Svidníku zabezpečit' vypracovanie a prerokovanie zmeny Č. 4 Územného plánu mesta
Svidník a túto po kladnom stanovisku Okresného úradu Prešov predložiť na schválenie v
mestskom zastupiteľstve,

bb) vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ vo Svidníku zabezpečit' od žiadateľa
o zmenu územného plánu mesta Svidník v súlade s § 19 stavebného zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov plnú refundáciu nákladov mesta Svidník spojených s obstaraním zmeny čA
Územného plánu mesta Svidník v termíne do troch mesiacov po schválení zmeny Č. 4
v mestskom zastupiteľstve.

Overovatelia zápisnice:

• ~ •••• ~ ••••••••• 4 ••• 4 ••• 4 ~ ••••.~ 4 I I ••••••••

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 436/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2014
o nájme nájomných bytov v meste Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § 11 ods.4 písm. c) a písm. g) zákona č.36911990
Zb. v znení neskorších predpisov podľa zákona NR SR Č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania a podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších zmien

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 4/2014 o nájme nájomných bytov v meste
Svidník.

Ing. Miron Míkit
poslanec Ms

Ing. Ján Holodňák
primátor

----
Overovatelia zápisnice:

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 437/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien

schval'uje

odpredaj pozemku parcela Č. KN C 1757/246 - ostatná plocha vo výmere 322 m2

vytvoreného geometrickým plánom č. 10512013 zo dňa 20. novembra 2013 z parcely Č. KN C
1757/119, zapísanej na liste vlastníctva Č. 1 v katastrálnom území Svidník vo vlastníctve
mesta za kúpnu cenu 3 220,00 EUR kupujúcemu METAL CONT AINER a.s., Sov. hrdinov
629/113, Svidník, IČO: 36703958. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom
pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

~~
....................................... ~

Ing. Ján Hoiodiiák
primátor

/

Svidník 26. február 2014

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 438/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 pí srn. c) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien

schvaI'uje

zámer na prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku parcela Č. KN C 4530/2 - zastavané plochy
a nádvoria celkove o rozmeroch 20 m x 10 m, v katastrálnom území Svidník vo vlastníctve
mesta Svidník, pre nájomcu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42499500 na dobu neurčitú, za cenu vo výške 1 200,00 EUR ročne
postupom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca bude nepravidelne užívať
pozemok ako colný priestor pre pobočku Colného úradu vo Svidníku.

Svidník 26. február 2014

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 439/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

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

mení

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 317 zo dňa 29. apríla 2010, a to tak, že sa v bode 2
slová "do dvoch rokov odo dňa prevodu vlastníctva k pozemku" nahrádzajú slovami "do 30.
septembra 2014".

Overovatelia zápisnice:

Ing.J;:;%:riíÍňák

................................~ JtJ)
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 440/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 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 Mgr Ad ián Labun K- --t- k' 838/14- S id 'k 1- tní ·1 funkčný b' ekt -_ ., _ -c-' - - L __ _ _ __, arpas a - -, Vl nr , v as nr po y - eny o ~e_ na
susednom pozemku a má zámer vybudovať parkovisko s kapacitou minimálne šiestich
parkovacích miest, ktoré sprístupní pre verejnosť,

a) schvaľuje

zámer na predaj vlastníckeho podielu mesta Svidník vo výške 40/48 na pozemku parcela
č, KN C 84/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 012, katastrálne územie Svidník,
zapísaného na liste vlastníctva č, 133 za cenu 2 266,37 EUR pre Mgr. Adriána Labuna,
Karpatská 838/14, Svidník. Na účel tohto odpredaja bude s kupujúcim uzatvorená kúpna
zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parcela Č. KN C 84/2,
spočívajúceho v povinnosti kupujúceho, ako povinného z vecného bremena, bezplatne 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 predávajúceho, ako oprávneného z vecného bremena, 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.
17,66 EUR/m2• Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku pred
podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

b] určuje

uverejniť zámer na odpredaj vlastníckeho podielu mesta Svidník vo výške 40/48 na pozemku
parcela č, KN C 84/2 v súlade s §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a následne predložiť
mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na odpredaj tohto pozemku,

Svidník 26. február 2014

~E~
/,~ --l :..>; ~II ~,.,-- r\ "-rP
rtf\ i : _"\\;;\~~J~
~ '. ''?" II,~./

Overovatelia~ice :

lng;/~",Holo
/ ~~. ator

",~J;
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 441/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník "in memoriam"
Jurajovi Lažovi

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § II ods .. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisova v zmysle článkov 26 a 27 Štatútu mesta Svidník

udeľuje

Jurajovi Lažovi, nar. 2. mája 1867 čestné občianstvo mesta Svidník "in memoriam".

Svidník 26. február 2014...._ .•.-..... .

L; .iSTU,"l}~
/lti'? _- -\ ~ \\
(tJ \ /''1 1,\!i Vl. \ \ ~I~1~\!:!y ~Oh
.,~

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

L~
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 442/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Informatívna správa o hygienícko-epídemiologickej situácií v meste Svidník

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

berie na vedomie

Informatívnu správu o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník.

Svidník 26. február 2014

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ

18



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 443/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Informatívna správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru Svidník v roku 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informatí vnu správu o činnosti Hasičského a záchranného zboru Svidník za rok 2013.

Overovatelia zápisnice:

Svidník 26. február 2014

Ing. Ján Holodiíá

/.r-:':
.,.

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 444/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník

berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti mestskej polície za rok 2013.

Svidník 26. február 2014

Ing. Ján Holodiíák
primátor

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 445/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013.

Svidník 26. február 2014

~ .
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 446/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Správa o kontrole vybavovanie sťažností v roku 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Správu o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013.

Svidník 26. február 2014

Ing. Ján Holodňák
primátor.----

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 447/2014 z 26. februára 2014 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 26. február 2014

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Stuk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 448/2014 z 26. februára 2014 k bodu:

Rôzne

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

ruší

časť uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa l ldecembra 2013 číslo
416/2013 k bodu: Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: "Ubytovňa mesta Svidník -
odstránenie systémových porúch - loggie", pod písm. a v bode 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." a v bode
4 "Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch na Ubytovni
mesta Svidník, na Ul. Sov. Hrdinov 628, parcela č. 221/25, katastrálne územie Svidník
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 443/2010 Ziz:
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z.
a podanie žiadosti o poskytnutie podpory na odstránenie systémových porúch stavby:
Ubytovňa r esta Svid ík - d tr" ... ivstén vých oorúch -l· ... " ···'1 de .. zák,,_ .. . __. m. _... c l. Il], _ o s_ aneme sys emovyc porue - oggle v su a e so _a__onom

NR SR 150/2013 Za: o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení.

a nahrádza ich takýmito novými zneniami bodov 3 a 4:

,,3. Spôsob financovania realizácie stavby "Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch - loggie" prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške max. 75%
a vlastnými finančnými prostriedkami na dofinancovanie stavby."

,,4. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na odstránenie systémových porúch stavby:
"Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie" na Ubytovni mesta
Svidník, na UL Sov. hrdinov 628, parcela č. 221/25, katastrálne územie Svidník v súlade so
zákonom NR SR 15012013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení."

Ing. Ján Holodňák
~mátor

Svidník 26. február 201'/ ~~
I,'Y r!f§ .-~;:;-J b

ri~ I /11 ~
~\; \~ ~6

~ ,,". .\'i--.
O Ii .'.. . :~ VIDI';_verovate la zaplsruee. ~.fr;';' .

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ

***** •••********.** ••••• *•••••• ****.******************.*** ••••• ************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 6.3.2014.
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