
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 30. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 17. júna 2010 

_________________________________________________________________  

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

327/17.6.2010  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

     komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

328/17.6.2010  - K informácii o realizácii uznesení z ostatného rokovania 

     mestského zastupiteľstva 

 

329/17.6.2010  - K ústnej informácii o pripravenosti kúpaliska na letnú  

sezónu 2010 

 

330/17.6.2010  -          K ústnej informatívnej správe o stave trestnej činnosti  

    a verejného poriadku v meste Svidník 

 

331/17.6.2010  - K ústnej informatívnej správe o činnosti mestskej polície 

    za I. polrok 2010 

 

332-335/17.6.2010 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 

    majetku mesta Svidník 

 

336/17.6.2010  - K ústnej informácii o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho 

    kultúrneho leta 2010 

 

337/17.6.2010  - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 

    prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

    fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach 

    samosprávy mesta Svidník 

 

338/17.6.2010  - K správe o činnosti hlavného kontrolóra mesta za  

    I. polrok 2010 

 

339/17.6.2010  - K návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

    mesta na II. polrok 2010 
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340/17.6.2010  - K návrhu plánu práce mestského zastupiteľstva 

    na II. polrok 2010 

 

 

B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

327/17.6.2010   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  

zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 327 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1.  Berie na vedomie, že 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   Ing. Miron Mikita 

       Eva Homzová 

                                     

 

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     Ing. Jána Holodňáka 

       MUDr. Nadeždu Želizňakovú 

       MUDr. Mariána Baju 

 

3. Schvaľuje 
 

Program rokovania podľa pozvánky 

 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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328/17.6.2010   K informácii o realizácii uznesení z ostatného 

rokovania mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 328 zo dňa 17.6.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

 

Berie na vedomie  

 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta o realizácii uznesení z  29. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

329/17.6.2010   K ústnej informácii o pripravenosti 

     kúpaliska na letnú sezónu 2010 
___________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 329 zo dňa 17.6.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

 

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu 2010 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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330/17.6.2010   K ústnej informatívnej správe o stave 

     trestnej činnosti a verejného poriadku 

     v meste Svidník 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 330 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 

 
Ústnu informatívnu správu o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník 

 

Svidník 17.6.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

331/17.6.2010   K ústnej informatívnej správe o činnosti 

     mestskej polície za I. polrok 2010 
_________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 331 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 
 

Ústnu informatívnu správu o činnosti mestskej polície za I. polrok 2010  

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

332/17.6.2010    K odpredaju budovy bývalého  

Strediska služieb škole a pozemku 

pre Milana Rodáka, bytom Svidník, 

ul. 8. mája 

_________________________________________________________________________  
 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 332 zo dňa 17.6.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

 

1. Berie na vedomie, 
 

že budova bývalého Strediska služieb škole potrebuje nevyhnutné rozsiahle opravy, na ktoré  

v súčasnej dobe mesto Svidník nemá potrebné finančné prostriedky. Pán Milan Rodák, 

požiadal o odkúpenie tejto budovy a pozemku pod ňou za cenu podľa znaleckého posudku a 

chce investovať do jej rekonštrukcie. Vychádzajúc z toho, že p. Milan Rodák je dlhodobý 

nájomca, ktorý poskytuje žiadané služby obyvateľom mesta, vytvoril ďalšie 4 pracovné 

miesta a má záujem túto činnosť prevádzkovať aj naďalej v zrekonštruovaných priestoroch, sa 

tento postup (odpredaj budovy Strediska služieb škole s. č. 2063 a pozemok p. KN č. 226/4) 

v nadväznosti na § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších zmien a predpisov považuje za postup hodný osobitného zreteľa. 

 

 

2. Schvaľuje 
 

Odpredaj budovy bývalého Strediska služieb škole s.č. 2063 a pozemok parcela KN č. 226/4 - 

zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 570 m2, kat. úz. Svidník, Milanovi Rodákovi, 

bytom ul. 8. mája, Svidník, za celkovú cenu 46 600,- €, určenú znaleckým posudkom č. 

13/2010 zo dňa 12.3.2010, vyhotoveným Ing. arch. Jánom Kimákom, znalcom,  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a predpisov s tým, že doterajšie podmienky nájmu časti objektu pre 

nájomcu  Jána Čičilu budú zakotvené v kúpnej zmluve. Žiadateľ uhradí všetky náklady 

súvisiace s predmetom odpredaja. 

 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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333/17.6.2010    K odpredaju objektov na stavbe 

      Inžinierske siete pre IBV nad 

      SPP – I. etapa pre Východoslovenskú 

      vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 333 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Berie na vedomie, 
 

že v nadväznosti na uznesenie č. 268 zo dňa 29.9.2009 o prenájme objektov verejný vodovod 

a splašková kanalizácia na stavbe Inžinierske siete pre IBV nad SPP – I. etapa vo Svidníku 

bolo zriadené predkupné právo na tieto objekty pre Východoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť, a.s. Košice. Vychádzajúc z toho sa tento postup (odpredaj objektov verejný 

vodovod a splašková kanalizácia na stavbe Inžinierske siete pre IBV nad SPP – I. etapa ) 

v nadväznosti na § 9a, ods.8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších zmien a predpisov považuje za postup hodný osobitného zreteľa.  

 

2. Schvaľuje 
 

Odpredaj objektov na stavbe Inžinierske siete pre IBV nad SPP – I. etapa ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších zmien a predpisov nasledovne: 

- SO 05 verejný vodovod (Rad 1, PVC, DN 160, dĺžky 176,0 m; Rad 2, PVC, DN 110, 

dĺžky 132,0 m), spolu 308,0 m za nadobúdaciu cenu 41 626,73 €  

- SO 06 splašková kanalizácia (Stoka S1, PVC, DN 300, dĺžky 189,0 m, Stoka S2 PVC,DN 

300, dĺžky 145,0 m, Stoka S3, PVC, DN 300, dĺžky 371,0 m vrátane kanalizačných 

prípojok PVC, DN 200) o celkovej dĺžke 705,0 m za nadobúdaciu cenu 133 804,57 € 

 

Celková cena činí 175 431,30 € a bude splatená splátkami nasledovne: 

1. splátka – 65 500,- € v termíne: do 30dní po podpísaní kúpnej zmluvy  

2. splátka – 31 750,- € v termíne: do 30.8.2010 

3. splátka – 31 942,- € v termíne: do 30.9.2010 

4. splátka – 46 239,30 € v termíne: do 31.3.2011 

 

3. Súhlasí 
 

so zriadením vecného bremena na pozemkoch mesta Svidník (parc. č. KN 1757/158, KN 

1757/120 a KN 1757/68) bezplatne na celú trasu vodovodu a kanalizácie spočívajúceho 

v práve  prístupu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na tieto pozemky 

za účelom prevádzky, údržby a opráv objektov vodovodu a kanalizácie. 
 

Svidník 17.6.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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334/17.6.2010    K odpredaju pozemku pre Milana 

      Matkobiša, bytom Rakovčík 1  

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 334 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku parc. KN  č. 3452/160 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    188 m2, 

kat. úz. Svidník, vytvorený GP č.123/10 zo dňa 19.5.2010 z parc. č. 3452/139, vo vlastníctve 

mesta, pre Milana Matkobiša, bytom Rakovčík 1, za účelom prístupu na priľahlý pozemok, za 

cenu 2 810,- € priamym predajom s podmienkou, že na pozemok bude zriadené vecné 

bremeno práva prístupu k podzemným inžinierskym sieťam a ich strpenie na pozemku(káble 

NN a VN). Tento pozemok bude využívaný len ako odstavné parkovisko – teraz aj 

v budúcnosti. Žiadateľ uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku. 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

335/17.6.2010    K odpredaju pozemku pri obchodnom 

      dome Profit 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 335 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku pri obchodnom dome Profit, č. p. KN  80/16 – ostatné plochy o výmere  

56 m2, kat. úz. Svidník, vytvorený GP č.122/10 zo dňa 19.5.2010 z parc. č. 80/1, vo 

vlastníctve mesta, pre Rent invest reality s.r.o., so sídlom Sabinovská 1, Prešov, za účelom 

zosúladenia užívania vstupného priestoru do obchodného domu , za cenu 3 190,- € priamym 

predajom. Žiadateľ uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku. 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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336/17.6.2010    K ústnej informácii o prípravách Dní 

      Svidníka a Svidníckeho kultúrneho  

leta 2010 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 336 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2010  

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

337/17.6.2010   K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

     mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri  

podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, 

vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

fyzických osôb a právnických osôb 

v podmienkach samosprávy mesta Svidník 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 337 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Uznáša sa na 
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb 

a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník 

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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338/17.6.2010   K správe o činnosti hlavného kontrolóra 

     mesta za I. polrok 2010 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 338 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2010 

 

 

Svidník 17.6.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

339/17.6.2010   K plánu kontrolnej činnosti hlavného 

     kontrolóra mesta na II. polrok 2010 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 339 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Schvaľuje 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2010  

 

2. Poveruje 
 

Hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu 

 

Svidník 17.6.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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340/17.6.2010   K návrhu plánu práce Mestského  

     zastupiteľstva vo Svidníku na 

     II. polrok 2010 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 340 zo dňa 17.6.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2010  

 

 

Svidník 17.6.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 
 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  18.6.2010 

 


