
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
__________________________________________ 

 
 
 
 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

ZO 16. ZASADNUTIA  
MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 23. októbra 2008 
_________________________________________________________________  

 
 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 
 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 
 
175/23.10.2008 - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej komisie, 
    určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
176/23.10.2008 - K informácii o realizácii uznesení z ostatného rokovania 
     mestského zastupiteľstva 
 
177/23.10.2008 - K vyhodnoteniu údržby opráv tepelných zariadení a príprave 
    na vykurovaciu sezónu 
 
178/23.10.2008 -          K informácii o pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú údržbu 
    miestnych komunikácií 
 
179/23.10.2008 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník  

č. 2/2008 o dani z nehnuteľností 
 
180/23.10.2008 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 
    č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
181-184/23.10.2008 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 
    majetku mesta Svidník 
 
185-186/23.10.2008 - K návrhu na schválenie žiadostí o nenávratné finančné 
    prostriedky z fondov EÚ  
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B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 
 
175/23.10.2008   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  
zápisnice a zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 175 zo dňa 23.10.2008: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
 
1.  Berie na vedomie, že 
 
a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    
b)  za overovateľov zápisnice boli určení   MUDr. Peter Blicha 
       PhDr. František Pochanič 
                                                  
2.  Volí 
 
Návrhovú komisiu        Mgr. Vladimír Kaliňák 
       Mgr. Pavel Olejár 
       Mgr. Kamil Beňko 
 
3. Schvaľuje 
 
Program rokovania podľa pozvánky  
 
 
 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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176/23.10.2008   K informácii o realizácii uznesení z ostatného 
rokovania mestského zastupiteľstva 

___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 176 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva 
 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
177/23.10.2008   K vyhodnoteniu údržby opráv tepelných 
     zariadení a príprave na vykurovaciu sezónu 
__________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 177 zo dňa 23.10.2008: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu riaditeľa Službytu, s. r. o. Svidník o vyhodnotení údržby, opráv tepelných 
zariadení a príprave na vykurovaciu sezónu 
 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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178/23.10.2008   K informácii o pripravenosti TS mesta  

Svidník na zimnú údržbu miestnych 
komunikácií 

___________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 178 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú údržbu miestnych komunikácií 
 
 
Svidník 23.10.2008 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
179/23.10.2008   K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
     mesta Svidník č. 2/2008 o dani  

z nehnuteľností 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 179 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Uznáša sa na 
 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 2/2008 o dani z nehnuteľností 
 
2. Zrušuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2007 o dani z nehnuteľností 

 
 

Svidník 23.10.2008 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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180/23.10.2008   K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
     mesta Svidník č. 3/2008 o miestnych daniach 
     a miestnom poplatku za komunálne odpady 
     a drobné stavebné odpady 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 180 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Uznáša sa na 
 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
2. Zrušuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
181/23.10.2008   K odpredaju budovy pre Mgr. Darinu 
     Cocuľovú, bytom Svidník, Ul. Ľ. Štúra 462/2 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 181 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
Schvaľuje 
 
Odpredaj budovy súp. č. 166/60 pre Mgr. Darinu Cocuľovú, Ľ. Štúra 462/2, Svidník, 
postavenej na pozemku parc. č. KN 495, ktorého je vlastníkom, za finančnú náhradu 
550 000,- Sk (18 256,65 €) s tým, že kupujúca akceptuje terajší nájomný vzťah 
 
Svidník 23.10.2008 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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182/23.10.2008  K odpredaju pozemkov v lokalite na IBV nad SPP 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 182 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Odpredaj rozdeleného pozemku KN 1757/132 vo výmere 1 068 m2 na dve parcely: 
- KN 1757/132 vo výmere 720 m2 ako stavebný pozemok, za finančnú náhradu minimálne 
   450,-Sk/m2 (14,93 €) 
- KN 1757/220 vo výmere 348 m2 za finančnú náhradu minimálne 225,- Sk/m2 (7,46 €) 
   ako priľahlý pozemok s vecným bremenom prístupu k zariadeniam a trasám inžinierskych 
   sietí 
- predaj pozemkov sa bude realizovať spolu pre jedného užívateľa formou verejnej obchodnej 
  súťaže 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
183/23.10.2008  K odpredaju pozemku pre Slovnaft, a.s. Bratislava 
_________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 183 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku KN 1199/2 vo výmere 14 m2 za finančnú náhradu 5 000,- Sk pre 
Slovnaft, a.s. Bratislava 
 
 
Svidník 23.10.2008 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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184/23.10.2008   K schváleniu zmluvy o budúcej zmluve 
     a zriadeniu vecného bremena medzi Mestom 
     Svidník a Východoslovenskou distribučnou,  

a.s. Košice 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 184 zo dňa 23.10.2008: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
 
Schvaľuje 
 
1. Zmluvu o budúcej zmluve medzi Mestom Svidník a Východoslovenskou distribučnou, a.s. 
Košice na odpredaj pozemku vo výmere 71 m2 parc. č. KN-C 1757/157, zastavaná plocha kat. 
územia mesta Svidník, zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Svidník za cenu určenú 
znaleckým posudkom pre výstavbu kioskovej trafostanice a o zriadení vecného bremana na 
parc. č. 1664/81, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1523 m2, parc. č. 1757/158, zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 3720 m2, parc. č. 1757/68, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
38 621 m2, katastrálneho územia mesta Svidník, zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve mesta 
Svidník (v čl. II. bod 4 zmluvy zadefinované ako slúžiace pozemky) 
 
 
2. Zriadenie vecného bremena – bezodplatne v rozsahu: 
    a/ trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch tak, ako  
        je to zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby 
    b/ trpieť vstup a vjazd budúceho kupujúceho na slúžiace pozemky pri umiestnení,  
        prevádzke , údržbe a opravách podzemného elektrického vedenia 
     c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu kupujúcemu vo výkone jeho práv 
         z vecného bremena 
 
Svidník 23.10.2008                                                              
 
 

       Ing. Michal Bartko 
                                                                                             primátor mesta 
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185/23.10.2008   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 
     prostriedky z fondov EÚ na projekt  
     „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO 
     Hrabovčík pre región Svidník“ 
__________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 185 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
1. Predloženie žiadosti o NFP z OP ŽP, opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok na 

realizáciu projektu „Uzatváranie a rekultivácia skládky TKO Hrabovčík pre región 
Svidník“ 

2. Celkovú výšku výdavkov na projekt: 4 330 000,- Sk 
3. Výšku spolufinancovania projektu vo výške 5 % (216 500,- Sk) 
4. Spôsob financovania projektu – externé zdroje 
 
Svidník 23.10.2008 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
186/23.10.2008   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 
     prostriedky z fondov EÚ na projekt 
     „Modernizácia verejného osvetlenia  
     mesta Svidník“ 
________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 186 zo dňa 23.10.2008: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia mesta Svidník“, ktorý je realizovaný Mestom Svidník 
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 

vo výške 245 500,- Sk 
 
Svidník 23.10.2008 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
Zverejnené na úradnej tabuli  27.10.2008 


