
Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 122/2011 z 12. decembra 2011

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 Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku dňa 27. augusta 2008 schválilo
odpredaj objektu rozostavanej krytej plavárne, postavenej na par. Č. KN C 578/3 v k.ú.
Svidník za finančnú náhradu 1,00 Sk spoločnosti KM - SYSTÉM, S.r.o., IČO: 36 464 589
a následne bola uzatvorená dňa 9. októbra 2008 aj kúpna zmluva, na základe ktorej KM -
SYSTÉM, s.r.o. začala vykonávať stavebné práce na dokončení plavárne, ale keďže pri
dodržiavaní podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve nebol podaný návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v súlade s § 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka
v lehote 3 rokov odo dňa jej uzatvorenia z dôvodu, že stavba nebola skolaudovaná platí, že
účastníci od zmluvy odstúpili a nebude môcť byt' vykonaný zápis vlastníckeho práva
v katastri nehnuteľností, z dôvodu, že na prevod tejto stavby za sumu 1,00 EURO spoločnosti
KM - SYSTÉM, s.r.o., IČO: 36 464 589 udelil súhlas dňa 19. októbra 2011 aj jej
predchádzajúci vlastník a darca Slovenské združenie telesnej kultúry a z dôvodu, že stavba
bude po jej dokončení prevádzkovaná na športové a rekreačné využitie pre obyvateľov mesta
Svidník ajeho návštevníkov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Č. 110/2011

schvaľuje

odpredaj objektu rozostavanej krytej plavárne, postavenej na par. Č. KN C 578/3 v k.ú.
Svidník za finančnú náhradu 1,00 EURO spoločnosti KM - SYSTÉM s.r.o. ,Solivarská 70,
Prešov, IČO: 36464589. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom budovy.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 123/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien

schvaľuje

odpredaj pozemku par. č. KN C 221/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 214 m2
,

vytvorený GP Č. 95/2008 zo dňa 15. apríla 2008 z par. Č. KN C 221/16, k.ú. Svidník, zapísaný
na liste vlastníctva Č. 1 za ponúknutú cenu 34 317,00 EUR, spôsobom priamym predajom
pre METAL CONTAINER, a.s., Sovietskych hrdinov 692/113, Svidník, IČO: 36703958
a zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú na predávaný pozemok,
spočívajúce v povinnosti strpiet' umiestnenie už existujúcich inžinierskych sietí na pozemku
KN C 221/19 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 214 m2 v k.ú. Svidník a v práve
vstupu na tento pozemok v súvislosti s prevádzkou, údržbou a opravami týchto inžinierskych
sietí a v práve mat' uložené na tomto pozemku tieto inžinierske siete v prospech vlastníka
týchto sietí a oprávneného z vecného bremena, Mesta Svidník. Kupujúci uhradí všetky
náklady súvisiace s prevodom pozemku.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Kruľ

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 124/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien

schvaľuje

zámenu pozemku parc. KN C č. 4529/6 - ostatná plocha, určeného GP č. 16912011 zo dňa 10.
októbra 2011 vo výmere 1 017 m2 a pozemku parc. KN C č. 4529/7 - zastavané plochy
a nádvoria, určeného GP č. 16912011 zo dňa 10. októbra 2011 vo výmere 383 m ,k.ú.
Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník, spolu v cene 21 600,00 EUR, určenou znaleckým
posudkom, za pozemok parc. KN C č. 568/13 - ostatné plochy vo výmere 1 350 m2 vytvorený
GP č. 10/11 zo dňa 20. januára 2011 z parc. KN C č. 568/1, k.ú. Svidník, vo vlastníctve
Slovenskej Republiky a v správe Vojenského historického ústavu v cene 21 200,00 EUR,
určenou znaleckým posudkom bez vzájomného finančného vyporiadania. Mesto Svidník
uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemkov.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Krul'

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 125/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

a) uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

b) ruší

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník č. 4/2010 o dani z nehnuteľnosti.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Krul'

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 126/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2011 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických
a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu
byt' postihnuté povodňou na území mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 11/2011 o povinnosti vypracovať a
aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb -
podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byt' postihnuté povodňou na
území mesta Svidník.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Krul'

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 127/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh dodatku Č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v súlade s § 9, ods. (1) zákona SNR 138/1991 o majetku
obce v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Dodatok číslo 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schváleným
uznesením číslo 19/2011 zo dňa 10. marca 2011 Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku
v takomto znení

Dodatok č. 1
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

schválenými uznesením číslo 19/2011 MsZ vo Svidníku

Článok 1

Za ods. 9 článku I sa vkladá ďalší ods. lOv znení

10. Zverenie majetku do užívania Zmluvou o výpožičke podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom, okrem zverenia majetku do užívania Zmluvou o výpožičke príspevkovým
a rozpočtovým organizáciám, ktorú zriadilo Mesto Svidník podľa zákona NR SR Č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Tento Dodatok Č. 1 nadobúda účinnosť 12. decembra 2011.

Ing. Ján Holodňák v. r.
primátor mesta

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Krul'

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 128/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane z nehnuteľností

Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku v súlade s čl. VI ods. l a 3 pís. d) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Svidník

a) odpisuje

l. pohl'adávku vo výške 788,15 EUR voči spoločnosti Obchocent spol. s r.o., IČO 31696007,

2. pohl'adávku vo výške 3 160,62 EUR voči spoločnosti Továrne potravinárskych strojov
spol. s r. o., IČO 17079209,

3. pohl'adávku vo výške 4 199,34 EUR voči spoločnosti Jozef Slimák, súkromný podnikateľ,
IČO 10781676,

4. pohl'adávku vo výške 9 156,14 EUR voči spoločnosti Hoges, s.r.o., IČO 31679234,

5. pohl'adávku vo výške 6 721,43 EUR voči spoločnosti SURMEX, s.r.o., IČO 31655726,

6. pohl'adávku vo výške 21 375,65 EUR voči spoločnosti RUBÍN -LB, s.r.o. IČO 31700713,

7. pohl'adávku vo výške 449,62 EUR voči spoločnosti Pekáreň pri IBV, s.r.o., IČO 44021399,

b) ukladá

Ing. Nikolajovi Vlčinovi, vedúcemu odboru FaSM predmetné odpísané pohľadávky vo výške
45 850,95 EUR zaúčtovať v účtovníctve v termíne do 31. decembra 20 ll.

Svidník 12. december 20 II

Mgr. Kamil Beňko
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 129/2011 z 12. decembra 2011

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 12/2011, ktorým sa
vyhlasuje zmena Č. 2 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a doplňa
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník Č. 212009 v znení všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník Č. 2/2010, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného
plánu mesta Svidník

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

a) berie na vedomie

1. správu o prerokovaní zmeny Č. 2 územnoplánovacej dokumentácie,

2. výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,

3. že schválená zmena číslo 2 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,

4. výsledok preskúmania zmeny číslo 2 územnoplánovacej dokumentácie Krajským
stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom
v stanovisku Č. 2011-843-02 zo dňa 8.12.2011,

b) súhlasí

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
zmeny číslo 2 Územného plánu mesta Svidník,

prerokovania

c) schvaľuje

zmenu číslo 2 Územného plánu mesta Svidník,

d) uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník Č. 1212011, ktorým sa vyhlasuje zmena
číslo 2 Územného plánu mesta Svidník,

e) ukladá

vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Mestského úradu vo Svidníku
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1. schválenú zmenu číslo 2 Územného plánu mesta Svidník po doplnení schvaľovacou
doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia Mestského zastupiteľstva na Krajský
stavebný úrad v Prešove v termíne do 29. februára 2012 a uložiť na Stavebnom úrade
mesta Svidník,

2. vyhotoviť o obsahu zmeny číslo 2 Územného plánu registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení v termíne do 29. februára 2012 doručiť MDV a RR SR,

3. zverejniť záväznú čast' zmeny číslo 2 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 31. decembra 2011.

Svidník 12. december 2011

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kamil Beňko

poslanec MsZ
MUDr. František Krul'

poslanec MsZ
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