
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 26. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 18. decembra 2009 

_________________________________________________________________  

 

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

278/18.12.2009 - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

a volebnej komisie, určeniu overovateľov zápisnice  

a zapisovateľa 

 

279/18.12.2009 - K informácii o realizácii uznesení z ostatného rokovania 

     mestského zastupiteľstva 

 

280/18.12.2009 - K návrhu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu 

    vo Svidníku na funkčné obdobie 2010-2014 

 

281/18.12.2009 -          K návrhu na udelenie Ceny mesta Svidník 

 

282/18.12.2009 - K návrhu viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky  

    2010-2012 

 

283/18.12.2009 - K stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného 

    rozpočtu mesta Svidník na roky 2010-2012 

 

284-290/18.12.2009 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku 

    mesta Svidník 

 

291-292/18.12.2009 - K návrhu na schválenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na  

    realizáciu stavieb: „Svidník, 54, b.j. niţšieho štandardu, 

    I. – III. etapa – 3 x 18 b.j. bloky A, B, C vrátane technickej 

    vybavenosti“ 

 

293/18.12.2009 - K ústnej informatívnej správe o činnosti mestskej polície za 

    II. polrok 2009  

 

294/18.12.2009 - K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za  

    II. polrok 2009  
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295/18.12.2009 - K návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

    na I. polrok 2010 

 

296/18.12.2009 - K návrhu plánu práce Mestského zastupiteľstva   

    vo Svidníku na I. polrok 2010  

 

297/18.12.2009 - K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci diskusie  

 

  

 B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

278/18.12.2009   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej a volebnej komisie, určeniu 

overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 278 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1.  Berie na vedomie, ţe 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   MUDr. Nadeţda Ţelizňaková 

       Vladislav Sluk 

                                                  

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     Ing. Miron Mikita 

       Andrej Tyč 

       Mgr. Pavel Olejár 

 

Volebnú komisiu     Mgr. Vladimír Kaliňák 

       Eva Homzová 

       PaedDr. Štefan Čarný 

 

 

3. Schvaľuje 
 

Program rokovania podľa pozvánky 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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279/18.12.2009   K informácii o realizácii uznesení z ostatného 

rokovania mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 279 zo dňa 18.12.2009: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

 

1. Berie na vedomie  

 

Informáciu hlavného kontrolóra o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského 

zastupiteľstva 

 

2. Súhlasí 
 

so zmenou termínu uznesenia č. 259 zo dňa 29.9.2009, ktorým bol schválený Územný plán 

mesta Svidník v bode 5a) z 30.11.2009, na termín 28.2.2010 

 

Svidník 18.12.2009 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

280/18.12.2009   K návrhu kandidátov do funkcie prísediacich 

     Okresného súdu vo Svidníku na funkčné  

     obdobie 2010-2014 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 280 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Volí 
 

do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie 2010-2014 

 

Mgr. Annu CUPEROVÚ 

JUDr. Jána GREGU 

Jána HANIŠA 

Danu ILEČKOVÚ 

Annu KVASKOVÚ 

Petra SENAJA 
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2. Ukladá 
 

Prednostovi Mestského úradu vo Svidníku 

 

Predloţiť Okresnému súdu Svidník výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva 

o znovuzvolení do funkcie prísediacich Okresného súdu vo Svidníku na volebné obdobie 

2010-2014 

        T: 22.12.2009 

        Z: Ing. Vladimír Popik 

 

Svidník 18.12.2009 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

281/18.12.2009   K návrhu na udelenie Ceny mesta Svidník 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 281 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Udeľuje 

 
Cenu mesta Svidník 

Pravoslávnemu speváckemu zboru pri Chráme Svätej Trojice vo Svidníku, 

Miešanému speváckemu zboru „Boţského srdca“ pri Rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku a 

Zboru Presvätej Bohorodičky pri Gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

282/18.12.2009   K návrhu viacročného rozpočtu mesta  

Svidník na roky 2010-2012 
______________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 282 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Schvaľuje 
 

1) programový rozpočet mesta Svidník na rok 2010 

 11 454,9 tis. € v príjmovej časti rozpočtu 

 11 454,9 tis. € vo výdavkovej časti rozpočtu  
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2) finančnú výpomoc vo výške 100 tis. € z účtu č. 3616913012/5600 

            /účet náhradnej výsadby a verejnej zelene/  na preklenutie                     

             nedostatku finančných zdrojov rozpočtu v roku 2010  

 

2. Berie na vedomie 
                    

Rozpočet mesta Svidník na roky 2011 - 2012 

                                     

3. Ukladá 
                              

1) Vedúcim odborov MsÚ a náčelníkovi MsP  
 Zabezpečiť priebeţné plnenie príjmovej a výdavkovej časti schváleného  

            rozpočtu na rok 2010 

                             T: 31.12.2010 

                                                                                Z: vedúci odborov MsÚ a náčelník MsP 

  

2) Vedúcemu odboru  výstavby, dopravy, ŢP a RR MsÚ Svidník 
 V nadväznosti na schválený rozpočet   mesta vykonať rozpis záväzných ukazovateľov  

 pre príspevkovú organizáciu TS mesta Svidník 

       T: 23.12.2009 

                                  Z: Imrich Bednár 

                             

3) Riaditeľovi TS, riaditeľom ZŠ a ZUŠ  
Zapracovať schválený rozpis  finančných prostriedkov do vlastných programových 

rozpočtov na  rok  2010 

T:  30.12.2009 

                                                     Z:  Riaditeľ TS, riaditelia ZŠ a ZUŠ 

 

4) Vedúcemu finančného odboru a správy majetku MsÚ Svidník 
Zabezpečiť splácanie  poskytnutej výpomoci vo výške 100 tis. € v mesačných  

splátkach po 2 083,-€/mesiac, počnúc od 1.1.2011 na účet č. 3616913012/5600    

  T: ako v texte 

                                                                      Z: JUDr. Jozef Pančák 

                                                                                 

 

 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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283/18.12.2009    K stanovisku hlavného  kontrolóra 

      mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

      mesta Svidník na roky 2010-2012 

_________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 283 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k viacročnému rozpočtu mesta na roky 2010-2012 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

284/18.12.2009   K odpredaju pozemku pre manţelov 

     Jozefa a Oxanu Gocových, bytom Svidník, 

     Gen. Svobodu 684/12 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 284 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku pod garáţou, na ul. Karpatskej, č. parc. KN 1180/250 – zastavaná plocha 

o výmere 4 m2, kat. úz. Svidník, vo vlastníctve mesta, ktorý bude GP č. 34239260-17/09 

zo dňa 1.7.2009 pripojený k parc. č. KN 1180/249, pre  manţelov Jozefa a Oxanu Gocových, 

bytom Svidník, gen. Svobodu 684/12, za účelom vysporiadania uţívania garáţe, za cenu 

53,12 € priamym predajom 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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285/18.12.2009   K odpredaju pozemku pre Jozefa Kupca, 

     bytom Svidník, ul. 8. mája 686/43 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 285 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku na ul. 8. mája, č. parc. KN 202/610 - zastavaná plocha o výmere 4 m2, 

kat. úz. Svidník, vytvorený GP č. 287/2009 zo dňa 28.10.2009 z parc. č. KN 202/1, vo 

vlastníctve mesta,  pre  Jozefa  Kupca, bytom Svidník, 8. mája 686/43, za účelom zosúladenia 

uţívania vstupného priestoru do predajne,  za cenu 89,- € priamym predajom 

 

 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

286/18.12.2009   K odpredaju pozemku pre Východoslovenskú 

     distribučnú, a.s. Košice 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 286 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemku na ul. Budovateľskej, parc. č. KN-C 232/3 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 5 m2, vytvorený GP č. 94/2009 zo dňa 18.5.2009 z parc. KN-C 232, na ktorom 

bola postavená kiosková trafostanica, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice,  za 

cenu 115,- €  priamym predajom 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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287/18.12.2009   K uzavretiu Zmluvy o vecnom bremene  

medzi Mestom Svidník a SkyToll, a.s.  

Bratislava 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 287 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Svidník a SkyToll, a.s.Bratislava 

spočívajúceho v práve oprávneného uloţiť siete na rozvod elektrickej energie do pôdy 

Nehnuteľnosti na parcele č. KN-E 1500 a na parcele KN-E 1501 v kat. územ. Svidník,  trpieť 

vstup a vjazd na pozemky pri umiestnení, prevádzke zariadenia , jeho údrţbe a opravách  za 

jednorazovú finančnú náhradu 2 160 €.  

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

288/18.12.2009 K uzavretiu budúcej zmluvy (zmluvy 

o zriadení vecného bremena) medzi Mestom 

     Svidník a Východoslovenskou distribučnou,  

a.s. Košice 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 288 zo dňa 18.12.2009: 

 

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 - parc. číslo KN C 202/1 – ostatné plochy vo výmere 112 054  m2,  

    KN C 517/1 – ostatné plochy o výmere 4 958 m2, KN C  517/2 – zastavané plochy  

    a nádvoria o výmere 283 m2 a KN C 1180/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

    39 538 m2 katastrálneho územia mesta Svidník, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 vo    

    vlastníctve mesta Svidník (ďalej len slúţiace 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 slúţiacich  

          pozemkoch tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne, 
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   bb) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúţiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného  

         cez  slúţiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údrţbe a opravách stavby  

         podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

   

   bc) zdrţať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného  

         bremena podľa tejto zmluvy a zák. č. 656/2004 Z. z. o energetike. 

 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

289/18.12.2009   K prenájmu plynárenského zariadenia pre 

     SPP distribúcia, a.s. Bratislava 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 289 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Súhlasí 
 

S budúcim prenájmom plynárenského zariadenia „Rozšírenie STL plynovodu Svidník IBV  

nad PSS 1. etapa“  Pre SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava za podmienok: 

 

      a) plynárenské zariadenie o rozpočtovom náklade 20 049,51 € bude prenajaté po jeho  

          dokončení a právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí na dobu 5 rokov na základe  

          zmluvy o nájme medzi Mestom Svidník a SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b,  

          Bratislava s opciou na jeho odkúpenie 

      b) cena nájmu bude stanovená dohodou podľa faktúry so súpisom skutočne vykonaných  

           prác na základe výpočtu ekonomickej efektívnosti 

      c) nájomca SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava bude predmet nájmu  

          prevádzkovať na vlastné náklady s právom pripojiť k predmetu nájmu ďalších  

          odberateľov zemného plynu 

      d) nájomca bude oprávnený po dobu 5 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy vyzvať  

          prenajímateľa - Mesto Svidník na odkúpenie plynárenského zariadenia s tým, ţe  

          prenajímateľ bude povinný toto zariadenie nájomcovi predať za podmienok  

          dohodnutých v zmluve 

 

2. Splnomocňuje  
 

Primátora mesta k rokovaniu a podpisu nájomnej zmluvy na plynárenské zariadenie  

„Rozšírenie STL plynovodu Svidník IBV nad PSS 1. etapa“  medzi Mestom Svidník  

a  SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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290/18.12.2009   K odpredaju pozemkov okolo predajných 

     stánkov na ul. 8. mája  
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 290 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Nesúhlasí 
 

S ďalším odpredajom pozemkov okolo predajných stánkov na ul. 8. mája pre ţiadateľov  

Jozef Gajdoš, Duklianska 642/9, Svidník, Juraj Slota, 8. mája 141/58, Svidník, Anna 

Peľaková, Kečkovce 76 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

291/18.12.2009   K schváleniu ţiadosti o poskytnutie dotácie 

     na realizáciu stavieb: „Svidník, 54 b.j. 

     niţšieho štandardu – I. etapa – blok A 18 b.j., 

     vrátane technickej vybavenosti 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 291 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Schvaľuje 
  

a)   realizáciu stavby: Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa - blok A 18 b.j.  a    

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu –  I. etapa, technická vybavenosť k bloku A 18 b.j.     
 

b)  investičný zámer – Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa - blok A 18 b.j., na 

parcele č. 4506/9, k.ú. Svidník, 18 dvojizbových bytov  o celkovej podlahovej ploche 

860,46 m
2
 a prislúchajúcu technickú vybavenosť (vodovodné prípojky, kanalizačné 

prípojky, terénne úpravy a spevnené plochy a verejné osvetlenie) 
 

c)  celkový náklad stavby – zmluvnú cenu podľa dodávateľov stavby vo výške 503.777,29 

EUR  v členení:        

                                                                                        bez DPH     19% DPH           spolu 
 

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa, blok A 18 b.j  
                                                                                     329.633,65       77.321,47      406.955,12 
     

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu –  I. etapa, technická vybavenosť k bloku A 18 b.j. 
                                                                                            81.363,17       15.459,00          96.822,17 

Spolu                                                                    410.996,82       92.780,47       503.777,29 
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d)  Spôsob financovania stavby:   

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa – blok  A 18 b.j. o celkovej cene 406.955,12 

EUR  

 z dotácie MVaRR SR vo výške max. 75 % ceny oprávnených nákladov stavby (po 

zaokrúhlení – 305.210,00 €), 

 z prostriedkov podpory ŠFRB vo výške max. 25% oprávnených nákladov stavby 

(po zaokrúhlení – 101.730,00 €) 

 z vlastných zdrojov (zvyšok – 15,12 €) 
 

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa, technická vybavenosť k bloku A 18 b.j.   

 z dotácie MVaRR SR vo výške podľa výnosu MVaRR SR z ceny oprávnených 

nákladov stavby (po zaokrúhlení – 21.830,00 €), 

 z vlastných zdrojov (74.992,17 €) 
 

e) podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov  v súlade       

s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.V-1/2006 o poskytovaní 

dotácii na rozvoj bývania a podanie ţiadosti o poskytnutie podpory  na      realizáciu 

stavby: Svidník,  54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa, blok A 18 b.j.,  a v súlade so 

zákonom NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

zmien a doplnkov,  
 

f) Podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti (verejný 

vodovod, verejná kanalizácia a miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia) 

v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytovaní 

dotácii na rozvoj bývania na realizáciu stavby:  Svidník,  54 b.j.  niţšieho štandardu – I. 

etapa, technická vybavenosť k bloku A 18 b.j. 

 

g) prijatie bankovej záruky  za úver ŠFRB na realizáciu stavby: Svidník,  54 b.j.  niţšieho 

štandardu – I. etapa, blok A 18 b.j., parc. č. 4506/9, k.ú. Svidník v sume 101.730,00 €. 

Banková záruka bude zabezpečená zmenkou mesta.   

 

h) nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov. 

 

2. Ukladá 
 

1. Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidník 

Počas zmluvného vzťahu so ŠFRB (30 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta 

Svidník na príslušný kalendárny rok splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na 

realizáciu stavby: Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – I. etapa - blok A 18 b.j. 

 

T.: v texte 

Z.: JUDr. Jozef Pančák 

 

2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ţivotného prostredia a RR MsÚ Svidník 

zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta za rok 2009 po jeho schválení v MsZ. 

 

T.: 30.04.2010 

Z.: Imrich Bednár 

 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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292/18.12.2009   K schváleniu ţiadosti o poskytnutie dotácie 

     na realizáciu stavieb: „Svidník, 54 b.j. 

     niţšieho štandardu – II. a III. etapa – blok  

     B a C 18 b.j., vrátane technickej vybavenosti  
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 292 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Schvaľuje 
 

a)   realizáciu stavby: Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III. etapa - blok B 18 b.j. 

a blok C 18 b.j.  a    Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu –  II.  a III. etapa, technická 

vybavenosť k bloku B 18 b.j. a k bloku C 18 b.j.    
 

b)   investičný zámer – Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III.  etapa - blok B 18 b.j. 

a C 18 b.j., na parcele č. 4506/9, k.ú. Svidník, 36 dvojizbových bytov  o celkovej 

podlahovej ploche 1 720,92 m
2
 a prislúchajúcu technickú vybavenosť (vodovodné 

prípojky, kanalizačné prípojky, terénne úpravy a spevnené plochy) 
 

c) Celkový náklad stavby – celkové náklady stavby podľa rozpočtu stavby vo výške 

986.392,56 EUR  v členení:        

                                                                                 bez DPH      19% DPH           spolu 
 

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III. etapa, blok B 18 b.j. a C 18 b.j.  

                                                                            659.267,30       154.642,95      813.910,25     

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu –  II. a III.  etapa, technická vybavenosť k bloku B 18 

b.j. a k bloku C 18 b.j.   

                                                                            139.710,67        32.771,64       172.482,31 

Spolu                                                                798.977,97       187.414,59        986.392,56 
 

d)  Spôsob financovania stavby:   

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III. etapa – blok  B 18 b.j. a C 18 b.j. o celkovej 

cene 813.910,25 EUR  

 z dotácie MVaRR SR vo výške max. 75 % ceny oprávnených nákladov stavby (po 

zaokrúhlení – 610.430,00 €), 

 z prostriedkov podpory ŠFRB vo výške max. 25% oprávnených nákladov stavby 

(po zaokrúhlení –  203.470,00 €) 

 z vlastných zdrojov (zvyšok – 10,25 €) 
 

Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III.  etapa, technická vybavenosť k bloku B 18 

b.j. a k bloku C 18 b.j.   

 z dotácie MVaRR SR vo výške podľa výnosu MVaRR SR z ceny oprávnených 

nákladov stavby (po zaokrúhlení –     58.800,00 €), 

 z vlastných zdrojov ( 113.682,31 €) 
 

e) podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov v súlade       

s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.V-1/2006    o poskytovaní 

dotácii na rozvoj bývania a podanie ţiadosti o poskytnutie podpory  na      realizáciu 

stavby: Svidník,  54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III. etapa, blok B 18 b.j. a C 18 b.j., a 
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v súlade so zákonom NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
 

f) Podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti (verejný 

vodovod, verejná kanalizácia a miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia) 

v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytovaní 

dotácii na rozvoj bývania na realizáciu stavby:  Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu –  II. 

a III. etapa, technická vybavenosť k bloku B 18 b.j. a k bloku C 18 b.j.   
 

g) prijatie bankovej záruky  za úver ŠFRB na realizáciu stavby: Svidník,  54 b.j.  niţšieho 

štandardu – II. a III. etapa, blok B 18 b.j. a C 18 b.j., parc. č. 4506/9, k.ú. Svidník v sume 

203.470,00 €. Banková záruka bude zabezpečená zmenkou mesta.   

 

h) nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov. 

 

2. Ukladá 
 

1. Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidník 

Počas zmluvného vzťahu so ŠFRB (30 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta 

Svidník na príslušný kalendárny rok splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na 

realizáciu stavby: Svidník, 54 b.j.  niţšieho štandardu – II. a III. etapa - blok B 18 b.j. 

a blok C 18 b.j. 

T.: v texte 

Z.: JUDr. Jozef Pančák 

 

2. Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ŢP a RR MsÚ Svidník 

zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta za rok 2009 po jeho schválení v MsZ. 

 

T.: 30.04.2010 

Z.: Imrich Bednár 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

293/18.12.2009   K ústnej informatívnej správe o činnosti 

     mestskej polície za II. polrok 2009 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 293 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informatívnu správu o činnosti mestskej polície za II. polrok 2009  

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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294/18.12.2009   K správe o kontrolnej činnosti hlavného 

     kontrolóra mesta za II. polrok 2009   
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 294 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2009 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

295/18.12.2009   K návrhu kontrolnej činnosti hlavného 

     kontrolóra mesta na I. polrok 2010  
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 295 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

1. Schvaľuje 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010 s doplnením bodu 10 

 

2. Poveruje 
 

Hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu  

 

 

 

Svidník 18.12.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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296/18.12.2009   K návrhu plánu práce Mestského  

zastupiteľstva  vo Svidníku na  

I. polrok 2010 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 296 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na I. polrok 2010 

 

Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

297/18.12.2009   K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci 

     diskusie 

__________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 297 zo dňa 18.12.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Schvaľuje 
 

V zmysle časti II. čl. 2 Poriadku odmeňovania volených orgánov mesta a ZPOZ mesta 

Svidník, zamestnancov mesta Svidník a zamestnancov rozpočtových a príspevkových 

organizácií riadených mestom Svidník odmenu za I. polrok 2009 pre RNDr. Antona 

Bereţňáka, zástupcu primátora mesta Svidník vo výške 6 x 1,5 násobku mesačnej odmeny 

poslanca MsZ 

 
Svidník 18.12.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 
 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  21.12.2009 

 


