
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

Z 28. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA  
MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 7. apríla 2010 
_________________________________________________________________  

 
 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 
 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 
 
308/7.4.2010  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 
     komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
309/7.4.2010  - K schváleniu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy  
    o nájme nehnuteľnosti) – Viacúčelová športová hala Svidník 
 
310/7.4.2010  - K schváleniu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – Zmluvy  
      o zriadení vecného bremena medzi Mestom Svidník  
    a Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice 
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B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 
 
308/7.4.2010   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  
zápisnice a zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 308 zo dňa 7.4.2010: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1.  Berie na vedomie, že 
 
a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    
b)  za overovateľov zápisnice boli určení   Mgr. Pavel Olejár 
       Mgr. Vladimír Kaliňák 
              
                                     
2.  Volí 
 
Návrhovú komisiu     Mgr. Kamila Beňka 
       Mgr. Jaroslava Ivanča 
       Vladislav Sluk    
 
 
3. Schvaľuje 
 
Program rokovania podľa pozvánky 
 
 
 
Svidník 7.4.2010 
 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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309/7.4.2010   K schváleniu zmluvy o uzavretí budúcej 
     zmluvy (Zmluvy o nájme nehnuteľnosti) – 
     Viacúčelová športová hala Svidník 
___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 309 zo dňa 7.4.2010: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
 
 
1. Berie na vedomie, 
 
že pri výstavbe Viacúčelovej športovej haly vo Svidníku sa jedná o verejnoprospešný záujem. 
Hala o plánovanej kapacite 2 000 sedadiel s príslušným technickým zázemím a ubytovaním 
v meste neexistuje a z hľadiska možnosti rozpočtu mesta nie je predpoklad jej vybudovania 
z vlastných zdrojov. V snahe podporiť tento zámer zo zdrojov získaných budúcim investorom 
VK SLAVIA Svidník, s. r. o. gen. Svobodu 706, Svidník mesto v jeho prospech dlhodobo 
prenájme pozemok o výmere 11 139 m2 na dobu 33 rokov za jedno EURO ročne. Tento 
postup sa v nadväznosti na § 9a, ods.9, písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  
znení neskorších predpisov považuje za postup hodný osobitného zreteľa 
 
2. Schvaľuje 
 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve  (Zmluvy o nájme) medzi VK SLAVIA Svidník, s. r. o. gen. 
Svobodu 706, Svidník a Mestom Svidník na nájom nehnuteľnosti, pozemok o výmere 11 139 
m2 , ktorý podľa návrhu geometrického plánu číslo 40/10 na oddelenie parciel vypracovaného 
firmou GEOEXPRES Svidník dňa 26.2.2010 a overeného správou katastra Svidník pod 
číslom 60/2010 dňa 5.3.2010 bude zapísaný ako parcela KN-C č. 4530/4 a bude pozostávať z:  
 

- parcely KN-C 4530/2, diel 1 o výmere................................................................   136 m2 
- parcely KN-C 4530/2, diel 2 o výmere................................................................   221 m2 
- parcely KN-C 4530/1, diel 3 o výmere..............................................................10 782 m2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Celkom:................................................................................................................11 139 m2 

 

na dobu určitú – 33 rokov, za cenu 1,– € ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov 
 
3. Súhlasí 
 
s obstaraním zmeny Územného plánu mesta Svidník za účelom výstavby Viacúčelovej   
športovej haly Svidník na ul. Bardejovskej v lokalite pri Pamätníku Sov. armády 
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4. Ukladá 
Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR Mestského úradu, za účelom výstavby 
Viacúčelovej športovej haly, zabezpečiť vypracovanie a prerokovanie zmeny Územného 
plánu mesta Svidník a túto predložiť na schválenie v Mestskom zastupiteľstve 
                                                                                             T: do 31. októbra 2010 
                                                                                             Z: Imrich Bednár 
 
Svidník 7.4.2010 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
310/7.4.2010   K schváleniu zmluvy o uzavretí budúcej 
     zmluvy – Zmluvy o zriadení vecného bremena 
     medzi Mestom Svidník a Východoslovenskou 
     distribučnou, a.s. Košice 
___________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 310 zo dňa 7.4.2010: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
a) Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvu o zriadení vecného bremena) medzi Mestom   
    Svidník a Východoslovenskou distribučnou, a.s. Mlynská 31, Košice na pozemky uvedené  
    v článku II. Zmluvy, ako parc. č. KN-C č. 1215 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   
    1480 m2, KN-C č. 509 – ostatné plochy o výmere 270 m2 a KN-C č. 508/1 – zastavané  
    plochy a nádvoria vo výmere 413 m2 k. ú. mesta Svidník, zapísaných na liste vlastníctva č.  
    1 vo vlastníctve Mesta Svidník (ďalej len slúžiace pozemky) 

 
b) Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach  špecifikovaných v článku II. Zmluvy  
    v prospech oprávneného, ktorým je Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice  
    bezodplatne v rozsahu: 
 
    ba) trpieť umiestnenie  podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich  
          pozemkoch tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne, 

 
    bb) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného  
          cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby  
          podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

 
    bc) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného  
          bremena podľa tejto zmluvy a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike 
 
Svidník 7.4.2010 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
Zverejnené na úradnej tabuli  8.4.2010 


