
Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku

Závery z rokovania

31. zasadnutia Mestského zastupitel'stva vo Svidníku

konaného 29. septembra 2014

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

494/2014 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

495/2014 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

496/2014 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

497/2014 Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník
za l. polrok 2014

498/2014 ávrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

499-504/2014 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník

505-506/2014 - Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom
blok B6

507/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2014,
ktorým sa vyhlasuje zmena Č. 4 Územného plánu mesta Svidník
a ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník Č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta
Svidník Č. 2/2010, Č. 12/2011 a Č. 3/2014, ktorými bola Vyhlásená
záväzná čast' Územného plánu mesta Svidník

508/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 7/2014,
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta
Svidník a ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník Č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení
mesta Svidník Č. 2/2010, Č. 12/20 ll, Č. 3/2014 a 6/2014, ktorými
bola Vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník



509/2014

510/2014

511/2014

512/2014

513/2014

51412014

515/2014

516/2014

517-519/2014 -

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

Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení
a o príprave na vykurovaciu sezónu 2014/2015

Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií
a o príprave na zimnú sezónu 2014/2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 8/2014
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č, 4/2013 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník v platnom zneni Svidník

Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský
rok 2014/2015

Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2014

Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol
vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2013, vykonanej NKÚ SR
v dňoch 12. júna 2014 až 18. júla 2014 a o prijatých opatreniach

Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
za obdobie marec - august 2014

Rôzne
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B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 494/2014 z 29. septembra 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
Cyril Dudáš
Vladislav Sluk

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kamil Beňko
JUDr. Ján Grega
Mgr. Marcela Ivančová

c) schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky.

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 495/2014 z 29. septembra 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

Cyril Dudáš
poslanec MsZ

.........1· .
Vladislav Sluk
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 496/2014 z 29. septembra 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 rokovania mestskej rady zo dňa 19. septembra 2014.

ng. Ján Holodiiák
primátor

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 497/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2014

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

berie na vedomie

výsledky hospodárenia samosprávy mesta Svidník za 1. polrok 2014.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holadiiák
/' primátor

....~
Cyril Dudáš

poslanec MsZ
Vladislav Slul{
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 498/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

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

schvaľuje

4. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu
10 191,21 tis. EUR na 10 237,20 tis. EUR v príjmovej a z plánu 9 893,93 tis. EUR na
9939,92 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v tabuľkovej prílohe.

Ing. Ján Holodiíák
primáto.'/'/

/-:" . r :

1~Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš

poslanec MsZ
Vladislav Stuk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 499/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

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

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na pozemok KN C číslo 673/1 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 7 830 mZ, katastrálne územie Svidník, zapísaný na liste vlastníctva Č. l vo vlastníctve
mesta Svidník (ďalej ako povinného z vecného bremena) pre Východoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., IČO 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej ako oprávnený
z vecného bremena) pre vybudovanie kanalizačného potrubia na slúžiaci pozemok v rámci
stavby "Svidník, Ul. Sovietskych hrdinov - rozšírenie kanalizácie". Obsahom vecného
bremena bude povinnosť povinného strpieť realizáciu, užívanie a prevádzkovanie
kanalizačného potrubia a umožniť právo nerušeného prístupu na pozemok, vykonávanie
stavebných prác, prác spojených s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukčnými prácami
a kontrolnou činnosťou v trase kanalizačného potrubia. Vecné bremeno sa zriadi za
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške určenej ako
súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2

, 1. j. dlžkou podzemného
kanalizačného potrubia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho
na slúžiaci pozemok a ceny 10,00 EUR/m2. Oprávnený uhradí aj všetky náklady súvisiace so
zriadením vecného bremena.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 50112014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

mení

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 479 zo dňa 30. júna 2014 a to tak, že sa pôvodné znenie
obchodnej verejnej súťaži sa nahrádza znením

Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33,08901 Svidník
zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom

vyhlasuje

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na " Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta")

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č.
1757/253 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 597 nr', vytvoreného geometrickým
plánom č. 43/2014 zo dňa 28. mája 2014 z parcely KN C č. 1757/68, katastrálne územie
Svidník, pozemku parcela KN C č. 1757/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
2 230 m a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Inžinierske siete IBV nad
Spp Svidník, II. etapa", za účelom výstavby časti druhej etapy IBV nad SPP na týchto
pozemkoch a na pozemku parcela KN C č. 1757/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
657 m2

, vytvoreného geometrickým plánom č. 43/2014 zo dňa 28. mája 2014 z parcely KN C
č. 1757/68, v súlade s platným Územným plánom mesta Svidník a so spracovanou
dokumentáciou pre územné rozhodnutie, spracovanou Ing. Jozefom Capkom - CONCEPT
alebo jej úpravou, ktorá bude vyhotovená v súlade s Územným plánom mesta Svidník. Predaj
nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 479/2014 zo dňa 30. júna 2014 celkovo za
kúpnu cenu minimálne 132000,00 EUR.
Pozemok KN C č. 1757/68 je vedený na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve mesta
Svidník, k.ú, Svidník, s ťarchou zapísanou do katastra nehnuteľností pod Z-457/201O
spočívajúcou v zriadení zákonného vecného bremena v zmysle §1510 Občianskeho zákonníka
a § 1Oodst.l ) až 5) zákona NR SR č.656/2004 Z.z., ktoré spočíva v práve vstupu na pozemok
parciel č. C-KN 1664/81,1757/68,1757/132,1757/152, 1757/157,1757/158,1757/220 za
účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP
č.137-2/2009,GP č.137-3/2009 vyhotovených firmou GEOS Košice, s.r.o. v prospech
oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, rČO:36 599
361 ako vlastníka elektrického VN vedenia.
Pozemok KN C č. 1757/164 je vedený na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve mesta
Svidník, katastrálne územie Svidník, bez ťarchy.
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PODMIENKY obchodnej verejnej sút'aže:
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr do
............ do hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

"OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
NEOTVÁRAŤ"

POZEMKY 1757/253 A 1757/164

na adresu:
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
089 O 1 Svidník

Podmienkou odpredaja pozemkov KN C 1757/253, KN C 1757/164 a odpredaja
dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Inžinierske siete IBV nad Spp Svidník, II.
etapa" (ďalej len stavba), je povinnosť kupujúceho zrealizovat' stavbu v súlade s Územným
plánom mesta Svidník na pozemkoch KN C 1757/253, KN C 17571164 a KN C 1757/252.
Termín kolaudácie stavby sa stanovuje najneskôr do 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov KN C 1757/253 a KN C 1757/164 a na
odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby.

S úspešným uchádzačom mesto Svidník, ako budúci predávajúci, najskôr uzatvorí
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemkov KN C 1757/253 a KN C 1757/164
a na predaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby s tým, že v nej bude stanovená
povinnosť budúceho kupujúceho postaviť na pozemkoch KN C 1757/253, KN C 1757/164
a KN C 1757/252 zo stavby minimálne stavebný objekt kanalizácie, a to najneskôr do 2 rokov
od jej uzatvorenia, inak bude mesto Svidník oprávnené od takejto zmluvy odstúpiť. V tejto
zmluve sa budúci kupujúci, stavebník budúcich miestnych komunikácií a inžinierskych sietí,
zaviaže ponúknuť na predaj budúcu miestnu komunikáciu bez inžinierskych sietí, postavenú
na pozemkoch KN C 1757/253 a KN C 1757/164 a taktiež zodpovedajúcu časť pozemku, na
ktorom bude postavená budúca miestna komunikácia najskôr mestu Svidník za kúpnu cenu vo
výške l,-EURO pred ich predajom 3. osobe, okrem prípadu, ak by túto budúcu miestnu
komunikáciu stavebník predal vlastníkom novovytvorených pozemkov vytvorených
zpozernkov KN C 1757/253 a KN C č. 1757/164, na ktorých budú postavené rodinné
domy.

Mesto Svidník, ako budúci povinný z vecného bremena s úspešným uchádzačom, ako
budúcim oprávneným z vecného bremena .. taktiež uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve
o vecnom bremene na pozemok KN C 1757/252 spočívajúce v povinnosti povinného strpieť
umiestnenie inžinierskych sietí, prechod a prejazd oprávneného pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 10,50 EUR/m2,

ktorej splatnosť by nastala uplynutím 3. mesiaca po skolaudovaní stavby, a to v prípade
neuzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj budúcej miestnej komunikácie, ktorá by mala byt'
postavená na pozemku KN C 1757/252, mestu Svidník za cenu 1,00 EURO. V tejto zmluve sa
budúci povinný z vecného bremena s úspešným uchádzačom dohodnú, že v prípade, ak
úspešný uchádzač do 2 rokov od jej uzatvorenia nepostaví na pozemkoch KN C 1757/253,
KN C 1757/164 a KN C 1757/252 zo stavby minimálne stavebný objekt kanalizácie bude
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mesto Svidník oprávnené od takejto zmluvy odstúpiť a tiež sa dohodnú, že mesto Svidník
bude oprávnené od takejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak úspešný uchádzač do 3 rokov od jej
uzatvorenia právoplatne neskolauduje stavbu, ktorá má byť postavená na pozemkoch KN C
1757/253, KN C 17571164 a KN C 1757/252.

Samotný prevod pozemkov KN C 1757/253 a KN C 1757/164 do vlastníctva
kupujúceho bude uskutočnený na základe kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená na písomnú
výzvu budúceho kupujúceho, do jedného mesiaca po dokončení stavebného objektu
kanalizácia na pozemkoch KN C 1757/253, KN C 1757/164 a KN C 1757/252, v ktorej bude
stanovená povinnosť kupujúceho skolaudovať stavbu najneskôr do 3 rokov odo dňa
uzatvorenia kúpnej zmluvy, inak bude predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Budúci kupujúci pozemkov KN C 1757/253 a KN C 1757/164 zloží pred podpisom
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zálohu vo výške celej ním navrhovanej kúpnej ceny. Pri
nedodržaní termínu dokončenia stavebného objektu kanalizácie je odsúhlasená a zároveň
v budúcej kúpnej zmluve bude dohodnutá 5 % zmluvná pokuta z kúpnej ceny. Pri nedodržaní
termínu kolaudácie stavby je odsúhlasená a zároveň v kúpnej zmluve bude dohodnutá 10 %
zmluvná pokuta z kúpnej ceny.

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 13 200,00 EUR na
účet mesta Svidník IBAN SK71 0900 0000 0006 2083 0347, doklad o zložení zábezpeky
alebo jeho kópia musí byt' súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej súťaže. Zábezpeka
neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení zálohy kúpnej ceny zo strany
úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve alebo zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemok KN C č.
1757/252, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech mesta Svidník a
mesto Svidník ponúkne podpísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvy o budúcej
zmluve o vecnom bremene na pozemok KN C Č. 1757/252 ďalšiemu účastníkovi obchodnej
verejnej súťaže podľa poradia podľa výšky ponúknutej kúpnej ceny.

Pre posúdenie včasnosti doručenia ponuky je rozhodujúci dátum a čas prijatia ponuky na
prezenčnej pečiatke podatel'ne MsÚ vo Svidníku. Žiadosti a návrhy doručené po vyššie
uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z obchodnej verejnej súťaže vylúčené. Do
súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nesplňajú niektoré z určených podmienok.

Navrhovatel' musí vo svojom návrhu uviesť a doložiť:

l. Návrh kúpnej ceny.

2. Meno a priezvisko alebo obchodné meno a predložiť doklad o právnej subjektivite
navrhovateľa ~ kópiu výpisu z obchodného registra, výpisu z registra živnostníkov apod.

3. Originálne doklady alebo úradne overené kópie minimálne 3 referencií stavebných prác
(zmlúv) súvisiacich s výstavbou inžinierskych sietí a rodinných domov za
predchádzajúcich päť rokov doplnených potvrdeniami o kvalitnom vykonaní stavebných
prác.
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4. Písomné čestné prehlásenie o odbornej činnosti uchádzača v stavebníctve v minimálnej
dlžke la rokov. .

5. Písomné čestné prehlásenie o odborne spôsobilej osobe ~ stavebný dozor, ktorá bude
pridelená pre danú stavbu. Doloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
vydaného na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo
výstavbe podľa zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších
zmien alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách EÚ preukazujúci túto
skutočnosť. Navrhovateľ predloží fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní
odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v
krajinách EÚ preukazujúci túto skutočnosť s podpisom stavbyvedúceho a pečiatkou, a v
prípade že bude napísaný v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, musí byť
zároveň doložený jeho preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní do slovenského jazyka.

6. Doklad o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone stavebnej činnosti.

7. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nebol na navrhovateľa
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

8. Potvrdenie sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace o
tom, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.

9. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že
navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

10. Písomné čestné prehlásenie o tom, že navrhovateľ nemá žiadny dlh voči mestu Svidník a
ani organizáciám zriadeným mestom.

ll. Čestné prehlásenie navrhovateľa, že zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie - inžinierske siete IBV nad SPP, II. etapa v súlade s platným
Územným plánom mesta Svidník a so spracovanou dokumentáciou pre územné
rozhodnutie, spracovanou Ing. Jozefom Capkom - CONCEPT alebo jej úpravou, ktorá
bude vyhotovená v súlade s Územným plánom mesta Svidník.

12. Čestné prehlásenie navrhovateľa, že budúcu miestnu komunikáciu bez ostatných
inžinierskych sietí postavenú na pozemku parcela KN C Č. 1757/252- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 657 m2 katastrálne územie Svidník predá mestu Svidník za 1,00
EURO.

13. Doklad o zaplatení finančnej zábezpeky, alebo jeho kópiu.
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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 spojených s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti, až po
kolaudácii stavby.
Kritériom vyhodnotenia ponúk bude výška kúpnej ceny. Poradie bude stanovené od najvyššej
ceny po najnižšiu cenu. Víťazom bude návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
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.
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.
Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude k oznámeniu predložený návrh zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie zmluvy zo
strany víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť.

Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad - zasadačka na 1. 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.

Kontakt (bližšie informácie a spracovanú štúdiu poskytne):
Ing. Nikolaj Vlčinov, č. 1. 054/4863617, e-mail: vlcinov@svidnik.sk.
Ing. Ľuboš Čepan, č. t. 05417521332, e-mail: cepan@svidnik.sk .

..........................................>:
InVán. H?/odňák.e->

t-/ primátor ./1~ .x
Overovatelia zápisnice:

Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 502/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

mení

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 335 zo dňa 24. apríla 2013 tak. že sa minimálna kúpna
cena znižuje z 300 000,00 EUR na 210 000,00 EUR.

--- .

Overovatelia zápisnice: ...........................................

Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 503/2014 z 29. septem hra 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. 13811991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Zväz Rusínov - Ukrajincov SR, Požiarnická 17, 080 OlPrešov ako
nástupnícka organizácia Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich na základe zmluvy
združil v roku 1976 finančné prostriedky vo výške 224 914,00 Kčs na účel výstavby
administratívnej budovy, Ul. Sov. hrdinov, s. č, 200, Svidník a v dôsledku, že nepredložil
včas potrebné doklady na zápis vlastníctva, nie je vlastníkom nebytových priestorov

a) schvaľuje

zámer na odpredaj za cenu 1,00 EURO pre Zväz Rusínov - Ukrajincov SR dvoch nebytových
priestorov vo vchode Č. l na 5. poschodí v administratívnej budove, a to:

Miestnosť Podlahová plocha v Podiel na spoločných častiach a spoločných
číslo m2 zariadeniach domu a pozemku
528 17,70 1770/627934
529 17,70 1770/627934

h) určuje

uverejniť zámer na odpredaj za cenu 1,00 EURO pre Zväz Rusínov - Ukrajincov SR, dvoch
nebytových priestorov v administratívnej budove, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník v súlade s §
9a zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a následne predložiť
mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na ich odpredaj.

Svidník 29. september 2014

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 504/2014 z 29. septembra 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 SNR Č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Iveta Ľos ~ Božíková, 8. mája 635/30, Svidník, vlastní pozemky,
ktoré tvoria prístupovú cestu k mestskej ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov 628 a k. ~
objektom mesta v areáli bývalého SOU

a) schvaľuje

zámer na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos ~ Božíkovou,
bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:
1. Mesto Svidník odovzdáva a Iveta [os ~ Božíková nadobúda do vlastníctva pozemok

parcela č. KN C 4529/13 ~ zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 500 m2,

vytvoreného GP č. 32/2014 zo dňa 22. apríla 2014 z parcely KN C 4529/2 vo vlastníctve
mesta Svidník, zapísaný na liste vlastníctva č. 1. k.ú. Svidník.
Ťarchy: bez zápisu.

2. Iveta Ľos ~ Božíková odovzdáva a mesto Svidník nadobúda do vlastníctva pozemok
parcela Č. KN C 222/1 ~ ostatné plochy o celkovej výmere 279 m2 a pozemok parc. č. KN
C 222/3 ~ ostatné plochy 221 m', vo vlastníctve Ivety Ľos ~ Božíkovej, zapísaných na LV
Č. 1929, k.ú. Svidník.
Ťarchy: vecné bremeno právo prechodu pre peších a prejazdu motorovými vozidlami cez
pozemok KN 222/3 k parcelám KN 221/2 a KN 221111 pre mesto Svidník, IČO: 331023.

b) určuje

uverejniť zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos • Božíkovou, bez
vzájomného finančného vyrovnania v súlade s §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a následne predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh
na zámenu týchto pozemkov.

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Stuk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 50512014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

a) schvaľuje

1. Investičný zámer mesta Svidník realizovať kúpu 33 nájomných bytov bežného štandardu,
ktoré vzniknú výstavbou bytového domu a prislúchajúce] technickej vybavenosti
v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby: "Svidník - bytový
dom - blok B6", č.: 11044, vypracovanou spoločnosťou STAVOPROJEKT, s.r.o, Prešov
a vydanými stavebnými povoleniami - stavebné povolenie vydané Obcou Nižný Orlík č.
167/2011 - SPIl77 dňa 28.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2012 na
stavbu "Svidník, bytový dom, blok B6" a súvisiace podobjekty v meste Svidník,
vodoprávne povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia v Stropkove č.
1I2011100516-003/No dňa 16.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2012 na
uskutočnenie vodnej stavby "Svidník, bytový dom, Blok B6 - SO 02 Kanalizačná
prípojka + odlučovač ropných látok" a stavebné povolenie vydané mestom Svidník č.
1720-6224/20 II dňa 29.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2012 na
stavbu: "Svidník, bytový dom, blok B6 - SO 09 Terénne úpravy a spevnené plochy",
vrátane ich zmien na parcele KN-C 1180/1, v k.ú. Svidník.

2. Účel kúpy nehnuteľnosti - obecných nájomných bytov bežného štandardu: "Svidník,
bytový dom, blok B6" na Ul. Karpatskej (33 bytových jednotiek) s technickou
vybavenosťou umiestnenom na parcele č. KN-C 1180/1, zastavané plochy a nádvoria,
LV Č. 1, v kat. území Svidník.

3. Spôsob financovania realizácie kúpy nájomných bytov v bytovom dome, blok B6:
a) úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70%: t.j. 1163050,00 EUR,
b) dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 %:

t.j. 498450,00 EUR.

4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu nájomných bytov v bytovom dome
blok B6, na ul. Karpatská, parc. č. 118011, k.ú. Svidník z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR podľa zákona Č. 443/20 IO Z,z. o dotáciách na rozvoj bývania
a sociálnom bývaní v znení zákona Č. 134/2013 Z.z. a podanie žiadosti o poskytnutie
podpory na kúpu nájomných bytov bežného štandardu stavby: Svidník, bytový dom,
blok B6 na Ul. Karpatskej v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Zz. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení.

5. Zrealizovanie záložného práva na dokončené nehnuteľnosti po ich kúpe v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako formu ručenia úveru a zachovania nájomného charakteru bytov, v prípade
uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania počas celej doby
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trvania tohto zmluvného vzťahu.

6. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania prijatím bankovej záruky v
súvislosti s realizáciou kúpy nájomného bytového domu stavby: Svidník, bytový dom,
blok B6, na Ul. Karpatskej.

7. Prijatie bankovej záruky za úver ŠFRB na kúpu stavby: Svidník, bytový dom, blok B6,
na Ul. Karpatskej, parc. Č. 1180/1, k.ú. Svidník v sume do 1200000,00 EUR. Banková
záruka bude zabezpečená zmenkou mesta.

8. Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného
vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania v znení neskorších zmien.

9. Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona Č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

10. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti - miestna komunikácia prislúchajúcej k nájomným
bytom v bytovom dome blok B6, na ul. Karpatská, parc. Č. 1180/1, k.Ú. 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. vo
výške 38040,00 EUR.

11. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - miestna
komunikácia prislúchajúcej k nájomným bytom v bytovom dome blok B6, na Ul.
Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník vo výške 16310,00 EUR z rozpočtu mesta.

12. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti - verejná kanalizácia prislúchajúcej k nájomným bytom
v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. 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. vo výške
38830,00 EUR.

13. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - verejná
kanalizácia prislúchajúce] k nájomným bytom v bytovom dome blok B6, na Ul.
Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník vo výške 16650,00 EUR z rozpočtu mesta,

14. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti - verejný vodovod prislúchajúce] k nájomným bytom
v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská, parc. Č. 1180/1, k.ú. 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. vo výške
19630,00 EUR.
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15. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - verejný
vodovod prislúchajúcej k nájomným bytom v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská,
parc. Č. 118011, k.ú. Svidník vo výške 8420,00 EUR z rozpočtu mesta.

16. Zapracovanie splátok úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu: "Svidník, bytový dom, blok B6" do rozpočtu mesta Svidník v prípade
uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania počas celej doby
trvania tohto zmluvného vzťahu.

17. Dodatok Č. 1 ku Zmluve ci budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.6.2013 so spoločnosťou Ing.
Viliam Čech, K Surdoku 9,080 Ol Prešov, IČO: 34347470.

b) určuje

1. 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, blok B6".

2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ
Svidník zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014 po jeho schválení
v MsZ v termíne do 30. júna 2015.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:

'n,R.?IOdňák
pnrnator

,/

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 506/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh na schválenie žiadostí na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6

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

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Svidník ako budúcim
predávajúcim a Ing. Viliamom Čechom, IČO: 34347470 ako budúcim kupujúcim na prevod
pozemku KN C 1180/471, zastavané plochy, katastrálne územie Svidník vo výmere 697 m2
za cenu 50,00 EURJm2, s tým že kúpna zmluva bude uzatvorená do 3 mesiacov po oznámení
o neschválení poskytnutia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo dotácie
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2016.

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav SIuk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č..507/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2014,
ktorým sa vyhlasuje zmena Č. 4 Územného plánu mesta Svidník
a ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník Č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta

Svidník Č. 212010, Č. 12/2011 a Č. 3/2014, ktorými bola Vyhlásená
záväzná čast' Územného plánu mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § II ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona č.36911990
Zb. v znení neskorších predpisova §§ 26, 27 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

aa) správu O prerokovaní zmeny č. 4 územnoplánovacej dokumentácie,
ab) výsledky prerokovania návrhu zmeny č. 4 územnoplánovacej dokumentácie,
ac) že schválená zmena číslo 4 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 4 územnoplánovacej dokumentácie Okresným úradom
Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. OÚ~
PO~OVBP l ~2014/2865 5/69051 zo dňa 18.08.2014,

b) rhl 'su __asI

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
zmeny číslo 4 Územného plánu mesta Svidník,

c) schvaľuje

zmenu číslo 4 Územného plánu mesta Svidník,

d) uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena číslo
4 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. 2/20 l O, č.
12/2011 a č. 3/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník,
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)

y.e urcuje

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

ea) schválenú zmenu číslo 4 Územného plánu mesta Svidník po doplnení schvaľovacou
doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia mestského zastupiteľstva na Okresný úrad
v Prešove v termíne do 30. novembra 2014 a uložiť na Stavebnom úrade mesta Svidník,

eb) vyhotoviť o obsahu zmeny číslo 4 Územného plánu registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení v termíne do 30, novembra 2014 doručiť MDVaRR SR,

ec) zverejniť záväznú časť zmeny číslo 4 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. novembra 2014.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 508/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 7/2014,
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta
Svidník a ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie

mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení
mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014 a 6/2014, ktorými
bola Vyhlásená záväzná čast' Územného plánu mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § II ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona č.36911990
Zb. v zneni neskorších predpisova §§ 26, 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

aa) správu o prerokovaní zmien a doplnkov Č. 5 Územného plánu mesta Svidník,
ab) výsledky prerokovania návrhu zmien a doplnkov Č. 5 Územného plánu mesta Svidník,
ac) že schválené zmeny a doplnky č. Územného plánu mesta Svidník sú v určenom rozsahu

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

ad) výsledok preskúmania zmien a doplnkov Č. 5 Územného plánu mesta Svidník Okresným
úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku
Č. OU-PO-OVBPl-2014133208/81209 zo dňa 24.09.2014,

b) súhlasí

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
zmien a doplnkov Č. 5 Územného plánu mesta Svidník,

c) schvaľuje

zmeny a doplnky Č. 5 Územného plánu mesta Svidník,

d) uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník Č. 7/2014, ktorým sa vyhlasujú Zmeny
a doplnky Č. 5 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecné záväzné
nariadenie mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník Č.
2/2010, Č. 12/2011, č.3/2014 a 6/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná čast' Územného plánu
mesta Svidník,
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e) určuje

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

ea) schválené zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Svidník po doplnení
schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia mestského zastupiteľstva na
Okresný úrad v Prešove v termíne do 30. novembra 2014 a tiež uložiť na Stavebnom
úrade mesta Svidník,

eb) vyhotoviť o obsahu zmien' a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Svidník registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení v termíne do 15. decembra 2014 doručiť
MDVaRRSR,

ec) zverejniť záväznú časť zmien a doplnkov Č. 5 Územného plánu mesta Svidník vyvesením
na úradnej tabuli mesta najmenej na dobu 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
doručením dotknutým orgánom štátnej správy v termíne do 15. decembra 2014.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 509/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

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

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

a) schvaľuje

1. Realizáciu stavby: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch -loggie.

2. Investičný zámer mesta Svidník realizovať stavbu: "Ubytovila mesta Svidník -
odstránenie systémových porúch - loggie" v súlade s projektovou dokumentáciou stavby:
Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie, č.: l3010,
vypracovanou spoločnosťou STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov a vydaným oznámením
k ohláseniu udržiavacích prác na stavbu "Ubytovňa mesta Svidnik - odstránenie
systémových porúch - loggie" na parcele KN-C 221/25, v katastrálne územie Svidník.

3. Spôsob financovania realizácie stavby "Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch - loggie" prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške max. 75%
a 25% vlastné finančné prostriedky na dofinancovanie stavby.

4. Podanie žiadosti o poskytnutie 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. 221125, katastrálne územie
Svidník v súlade so zákonom NR SR 15012013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v
jeho platnom znení

5. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania v súvislosti s realizáciou
stavby: "Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie"
nehnuteľnosťami vedenými na liste vlastníctva č. 3492, katastrálne územie Svidník,
ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Svidník, IČO: 00331023, v podieli 1/1 k celku
a to:
a) bytový dom, číslo súpisné 432, postavený na parcele registra CKN číslo 646,
b) pozemok parcela registra CKN číslo 646, zastavané plochy a nádvoria o výmere 325

m2."

b) určuje

l. Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidník počas zmluvného vzťahu so
ŠFRB (20 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta Svidník na príslušný kalendárny rok
splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na stavbu: .Líbytovňa mesta Svidník - odstránenie
systémových porúch - loggie".
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2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ
Svidník zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014 po jeho schválení
v MsZ v termíne do 30. júna 201S.

)
v,e rusi

uznesenia mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 416/2013 z ll. decembra 2013, Č.

42712014 z IS. januára 2014 a Č. 448/2014 z 26. februára 2014.

Svidník 29. september žúl e ,--- __ ;e- _. /. :_:://~

,~~~.~~0 ,_ .
t.d @- ~ Ing . .l'. ~/odňtÍk / ..--~ Ó pnmator / _

1-~ ~~ íl (
~"ID"\ /~

Overovatelia zápisnice: .
Cyril Dudáš

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 510/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení
a o príprave na vykurovaciu sezónu 2014/2015

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

berie na vedomie

Informatívnu správu o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu
sezónu 2014/2015.

Svidník 29. september 2014

',...................................... /~
Iny.{án. H?IO.. dnák / _

/ primátor

/ ..r:
Overovatelia zápisnice:

Cyril Dudáš
poslanec MsZ poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 511/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií
a o príprave na zimnú sezónu 2014/2015

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 letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu
2014/2015.

Svidník 29. september 2014

Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 512/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2014
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č. 412013 o určení školských

obvodov pre základné školy v zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník v platnom znení Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II ods. 4 písm. g) zákona SNR Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 812014 o určení školských obvodov .pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a doplňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník Č. 4/2013 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 513/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2014/2015

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 pripravenosti základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2014/2015.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 514/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2014

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

berie na vedomie

Informatívnu správu o Dňoch Svidníka 2014.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 515/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol

vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2013, vykonanej NKÚ SR
v dňoch 12. júna 2014 až 18. júla 2014 a o prijatých opatreniach

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

berie na vedomie

Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2013, vykonanej NKÚ SR
v dňoch 12. júna 2014 až 18. júla 2014 a o prijatých opatreniach.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 516/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie marec - august
2014

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

berie na vedomie

Informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie marec - august 2014.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš

poslanec MsZ
Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 517/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Rôzne

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § II ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších- predpisova v zmysle článkov 26 a 28 Štatútu mesta
Svidník

udeľuje

Jozefovi Baslárovi, nar. 28. júla 1935 vo Svidníku cenu mesta Svidník "in memoriam".

Svidník 29. september 2014

rif:: .~STUPf/,

~ ,+- I .>
'<: ['\lID~\.. •

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 518/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Rôzne

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II 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 29. september 2014

-_._)

. IÍ -:
............L: .

Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 519/2014 z 29. septembra 2014 k bodu:

Rôzne

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

berie na vedomie

Informatívnu správu o prácach na obnove Domu kultúry vo Svidníku.

Svidník 29. september 2014

Overovatelia zápisnice:
Cyril Dudáš
poslanec MsZ

Vladislav Sluk
poslanec MsZ

********************************************************************** ••***

Zverej nené na úradnej tabuli dňa 8. 10.2O14.
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Návrh 4, zmeny rozpočtu 2014 v tis. EUR. Tabllľka č, 1

Eknnomkkň
kl!ilSifikácia

Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník
na fok 2014

Schválený
rozpočet

2014

3, zmena
rozpočtu

2014

4.lCmena
rozpočtu

2014

Plnenie
rozpočtu
712014

Plnenie

Jz6



Návrh 4. zmeny rozpočtu 2014 • lis. EUR. Tubul"ka Č. l

Schválený 3. zmena 'I. zmena Plnenie Plnenie
EkOI~OfnI;:U Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu
klII.sifikóci:l na rok 2014 2014 2014 2014 1/2014 2014

lis. EUR v tis EUR v tis EUR lis. EUR %

454 Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

513 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné vypomoci 1 339,76 1942,11 1942,11 0,00 0,00

C PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ (SPOLU) l 6H),06 2149,50 2149,50 Hl1,79 4,74

A+B+C PRÍJMY (SPOLU) 10681,26 IO 191,21 10237,20 4044,42 39,S1

h6



Návrh 4. zmeny rozpoC!u2014 v tis. EUR.

Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník
na fok 2014

Funkčné
kla:'iitikácia

Schválený
rozpoče!

2014

Upravený
rozpočet

2014

4. zmen a Plnenie Plnenie
rozpočtu rozpočtu rozpočtu

2014 mOl4 2014
tis. EUR ROč.6 v tis EUR tis. EUR %

Tabuľka Č. 2

VÝDAVKY

01.1. I.60bce l 516,93 1 626,27 I 586,23 919,31 57,96

56,26o I I.L6!PoslanCi 62,70 62,70 62,70 35,27

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 68,0113,60 13,60 13,60 9,25

01.3.3 'Iné všeobecné skužby - matrika 24,70 24,70 24,70 13,66 55,32

71,1801.6.0 Voľby, sčítanie ľudu 30,00 30,00 30,00 21,35

56,08°1,7.0 Transakcie verejného dlhu 8,00 24,00 24,00 13,46

51,9603.1.0 Mestská polície 107,20 107,20 107,20 55,70

84,0703.2.0 Požiarna ochrana 0,80 2,35 2,35 1,98

14,4004.4.3 Výstavba 8,50. 12,80 12,80 1,84

43,3204.5.1 Pozemné komunikácie 151,00 16,76 21.,76 9,43

60,3705.J.0 Nák.lady s odpadmi 780,80 780,80 780,80 471,37

27,5706.2.0 Verejná zeleň, čistenie mesta 20,00 33,50 33,50 9,24

75,7906.4.0 Verejné osvetlenie 85,00 83,45 83,45 63,25

08. I. .0 Športové a rekreačne služby 48,739,00 57,35 74,35 36,23

08.2.0 Kultúrny dom 175,10 166,II 166, II 78,44 47,22

67,4108.2.0 Kultúrne a spoločenské poduj atia 30,00 30,00 30,00 20,22

23,13 '08.2.0J Denné centrum 1,00 1,00 1,00 0,23

36,55·08.2.0.9 Kultúrne služby- ZPQZ 1,40 1,40 1,40 0,51

08.4.0 Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach 22,613,30 10,00 15,00 3,39

09. 1.1.1 Materské školy 614,20 573,27 573,27 349,55 60,98

48,9909.1.1.2 Predškol. výchova so špeciál. starosti ivost'ou 19,.00 19,00 19,00 9,31

51,5309. I .2.1 Základné školy 1677,60 1839,53 1865,53 961,38

55,0409.5.0.1 Vzdelávacie aktivity voľne-časové, evč 559,80 518,15 519,38 285,84

50,0109.5.0.2 ::evC 93,10 91,04 91,04 45,53

09.6.0.1 Školy" školské jedálne 49,08161,80 256,86 256,86 126,06

09.8.0.2' Školský úrad - prenesené kornpeténcie 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.2.4 Súkromné školské zariadenie - Náš dom 28,49I,40 1,40 1,40 0,40

10.2.0. l Príspevok na stravu dôchodcom 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,6910.2.0.2 Opatrovateľská služba v byte občana 140,90 146, IO 146, IO 78,44

10.4.0 Rodinná politika 1,20 1,00 1,00 0,00 0,00

10.4.0.1 Rodina a dieťa 0,00 81,20 81,20 38,98 48,01

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 65,02184,00 187,00 187,00 121,58

10.9.0 Terénni sociálni pracovníci 65,7322,10 54,74 15,74 28,76

BEŽNÉ VÝDAVKY (SPOLU) 55,29

01.1.1.6 Obce

3z6

6523,43 6 !!64,2!! 6 867,47 3 796,96

0,00 16,82 16,82 9,41 55,95



Návrh 4. zmeny rozpočtu 2014 v tis. EUR. TabLII"ka Č. 2

Schválený Upravený 4. zmena Plnenie PLnenie
Funkčná Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu

kLii.'iifikácia na rok 2014 2014 2014 2014 7nOl4 2014

tis. EUR ROč.6 v Lis EUR Lis. EUR %

04.4.3 Výstavba 2676,76 1866,44 l 875,44 19,70 1,05

04.5,1. Doprava, pozemné komunikácie 0,00 150,97 156,97 25,00 15,93

06.2.0 Verejná zeleň, čistenie mesia 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

08.2.0 Kultúrny dom 1078,17 777,83 802,83 16,80 2,09

09.1 l.l Materské školy 0,00 2,12 4,92 2,09 42,57

09.1.2.1 Základné školy 0,00 4,93 4,93 4,02 81,50

09.5.0.1 V zde Iávac ic akti vi ty voľn o-časové 0,00 5,32 5,32 3,02 56,74

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (SPOLU) 3764,93 2834,43 2877,23 80,Q3 2,78

01.7.0 Bankové úvery 159,97 195,22 195,22 96,13 49,24

FINANČNÉ OPERÁCIE (SPOLU) 159,97 195,22 195,22 96,13 49,24

VÝDA VKY (SPOLU) 10448,34 9893,93 9939,92 3973,13 39,97

4z6



Návrh 4.zmeny ro2:pOČLU2014 v ris, EUR. Tabuľka Č. 3

Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník
na rok 2014

Schválený
rozpočet

2014

Upravený
rozpočet

2014
tis. EUR

PLnenie
rozpočtu

2014
so e,s %tis. EUR

VÝDAVKY
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 113,60 149,36

4. zmena
rozpočtu

2014

Plnenie
rozpočtu
mOl4

v tis EUR

1 48,83158,36 77,33

l 1 Výkon funkcie primátora 8,50 11,50 11,50 8,07 70,14

l 2 Zasadnutia orgánov mesta. 62,70 62,70 62,70 35,27 56,26

37,98

2 J Odmeny pre poslancov 56,80 56,80 56,80 32,74 57,64

2 2 Reprezentačné poslanci 2,90 2,90 2,90 1,10

l 3 MsZ· služby, nájomné 3,00 3,00 3,00 1,43 47,74

l 4 20,95

3 Priprava a implementácia rozvojových programov 13,00 34,46 7,15 20,75

ÚzeI!U!OpIáno vací e podklady a doku men táci a 4,50 8,80 8,80 1,84

5 Transakcie verejného dlhu 8,00 24,00 24,00 13,46 56,05

1 6 13,60 13,60 13,60 9,25 68,01

41,18

1 7

2

Členstvo v samosprävnych organnzäcíach a združeniach 3,30 3,30 3,30 2,29 69,43

23,29

2

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 27,00 27,00 27,50 11,33

35,43

2 2
Propagačný materiál 2,00 2,00 2,50 0,89

36,22

2 3
Inzeráty, reklamy, knihy 12,00 12,00 12,00 2,79

72,92

52,62

2 4

Spoločenské akcie, recepcie 8,00 8,00 8,00 5,83

3

Medzi.národná spolupráca 5,00 5,00 5,00 1,81

55,28

3

INTERNÉ SLUŽBY 489,70 503,28 495,85 260,93

39,66

52,36

Pr á vne sl uIby mes ul 27,00

3 2 Správa majetku

26,80

398,60 406,18

27,00 22,00 8,73

3 2 I Správa hnuteľného majetku

403,75 223,18

3 2 2 Správa nehnuteľného majetku 371.80 380,28

25,90 22,17 11,61

55,45

3 3 Vzdelávanie zamestnancov MsÚ 3,00

381,58 llJ,57

69,79

3 4 Mestský informačný systém 22,20

6,00 6,00 4,19

35,03

4

3 5 'Autodoprava 38,90

25,20 25,20 8,.83

41,16

SLUŽBY OBČANOM 116,10 116,10

38,90 38,90 16,01

53,90

4 Organizácia občianskym obradov 1,40

138,10 74,44

36,55

4 2 Matrika 24,70

1,40 1,40 0,51

55,32

71,18

4 3 Príspevky občianskym združeniam a nadácíam 60,00

24,70 24,70 13,66

47,45

4 4 Vol.by 30,00

60,00 82,00 38,91

52,655 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 108.,00 109,55

30,00 30,00 21,35

84,07

5 Verejný poriadok a bezpečnost' 107,20 107,20

109,55 57,68

51,96

6 66,89

5 2 Ochrana pred požiarmi 0,80

107,20 55,70

ODPAI;lOVÉ HOSPODÁR<;TVO 230,80 230,80

2,35 2,35 1,98

6 l
6 2

Nakladanie s odpadmi 230,80 230,80

230,80 154,37

66,.89



Návrh 4,zmelly rozpočtu 2014 v tis. EUR, Tabul'ka č, 3

" Schválený Upravený 4. zmena Plnenie Plnenie
a ,~

l Návrh 4.zmeny rozpočtu mesta Svidník rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtul ooe
f na rok 2014 2014 2014 2014 712014 2014

tis. EUR ROč,6 v tis EUR tis, EUR %

8 l Základ,né školy- prenesené kompeténeíe 1445,76 1603,32 1629,.32 867,53 53,25
8 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 823,2·0 784,81 786,,04 400,19 50,91

l Školské kluby deli
oo

8 3 142,60 112,23 112,23 58.82 52,41
8 3 2 Základná umelecká škola 417,20 411,24 412,46 230,03 55,77
8 3 3 Centrum voľného času, ŠSZČ 93,10 91,04 91,04 45,53 50,01
8 3 4 Projekt - "MODERNÁ ŠKOLA" 170,30 170,30 170,30 65,80 38,64
8 4 Školské jedálne 161,80 153,34 153,.34 78,75 51,36
8 5 Krytá plaváreň - Z� 8. mája 40,80 49,73 49,7.3 26,06 5l,40
8 6 Súkromné cirkevné školy 22,14 22,42 22,42 6,40 28,55
8 6 l Súkromné školské zariadenie - NM dom 1,40 1,40 1,40 0,40 28,49

8 6 2 Cirkevná ZŠ sv. Juraj a 20,74 21,01 21.01 6,00 28,56
8 7 Školský úrad 14,30 14,30 14,30 7,14 49,90
9 KULTÚRA A ŠPORT 1292,27 986,29 l 011,29 Ul,59 12,02
!1 l Prevádzka kultúrnych zartadení 1253,27 !147,251 !172,29 10O,:.u 10,32
51 2 Organizácia kultúrnych podujatí .30,00 30,00 30,00 20,l2 67,41
9 3 Šport 9,00 9,00 9,00 1,05 11,64
9 3 l Športové poduj atía 9.00 9,00 9,00 1.05 11.64

10 PROSTREDIE PRE ŽiVOT 580,00 580,00 580,00 320,70 55,29

10 1 Verejná zeleň 30,00 30,00 30,00 3,70 12,32
10 2 Príspevok na činnost' TS 550,00 550,00 550,00 317,00 57,64
10 3 Rozvoj mesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 BÝVANIE OBČIANSKA VYBAVENOSt 2667,76 1844,98 1844,98 12,55 0,68

11 l Rutinná a štandartné údržba centra mesta 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
11 2 Realtzácla nových stavieb 2338,76 1650,99 1650,99 8,33 0,50
II 3 Rekonštr. a modernizácia občían.vybavenía ~25,00 189,99 189,99 4,22 2,22

12 SOCIÁLNE SLUŽBY 408,76 533,59 522,60 284,30 54,40

12 1 Dávky sociálnej pomoci. občanom v FIN 186,00 186,00 186,00 122,76 66,00
12 l J Dávky sociálnej pomoci 181,00 181,00 181,00 120,78 66,73
12 I 2 Príspevok na stravu dôchodcom 5,00

- - - - ~
5,00 5,00 1.97 39,46

12 2 Terénni sociálni pracovníci 22,10 30,10 30,10 15,74 52,30
12 3 Chránená dielňa> ubytovňa mesta 3l,56 32,56 32,56 20,01 61,45
12 4 Denné centrum 1,00 1,00 1,00 0,23 l3,13
12 5 Opatrovatel'ská služba v byte občana 140,90 140,90 140,90 76,47· 54,27.

12 6 Rodinná politika 26,00 101,20 107,20 49,09 45,7'.1

12 6 l Kuratela 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

12 6 2 Náhrady rodinných prídavkov. zäškolacrvo 3,00 3,00 3,00 0,80 26,63
12 6 3 Dotácia na stravu pre deti v HN v MŠ, ZŠ 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00
12 6 4 Spojená škola internátna 19,00 19,00 19,00 9,31 48,99

12 6 5 Rodinné prídavky 0,00 38,50 38,50 19,47 50,58

12 6 6 Rodičovský príspevok 0,00 42,70 42,70 19,51 45,68

12 7 Pochovanie občanov O,lO 0,20 0,20 0,00 0,00
12 8 Komunitné centrum 0,00 3563 24,64 O OO O OO
13 ADM lN1STRATÍV A 896,17 941,07 946,07 619,09 65,44

, 13 l Správa obce 764,80 771,20 776,20 506,10 65,20

13 2 Projekt: Vz.delávanie seniorov 131,37 156,37 156,37 107,45 68,72

13 3 Projekt. "Povodeň" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 4 Aktivačne práce . 0,00 13,50 13,50 5,54 41,04

14 FINANČNÉ OPERÁCIE 159,97 195,22 195,22 96,13 49.24

14 l Krátkodobé bankové úvery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 Dlhodobé bankové úvery 121,27 121,27 121,27 73,36 60,4'.1

14 3 ŠFRB 38,70 73,95 73,95 22,71 30,7'.1

VYDA VKV (SPOLU) 10448,34 9893,93 9939,92 3973,13 39,97
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