
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 25. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 21. októbra 2009 

_________________________________________________________________  

 

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

269/21.10.2009 - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

270/21.10.2009 - K informácii o realizácii uznesení z ostatného rokovania 

     mestského zastupiteľstva 

 

271/21.10.2009 - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 3/2009 o dani z nehnuteľností 

 

272/21.10.2009 -          K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

273/21.10.2009 - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 5/2009 o určení školských obvodov pre základné školy 

    na území mesta Svidník 

 

274/21.10.2009 - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 6/2009 o určení výšky dotácie na ţiaka ZUŠ a dieťa 

    školského zariadenia na rok 2010 

 

275/21.10.2009 - K návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 

    č. 7/2009 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník 

 

276/21.10.2009 - K ústnej informatívnej správe o plnení harmonogramu opráv 

    miestnych komunikácií v letnej sezóne 2009 a o stave 

    pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú údrţbu miestnych 

    komunikácií 

 

277/21.10.2009 - K návrhu na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 
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B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

269/21.10.2009   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov 

zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 269 zo dňa 21.10.2009: 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

 

1.  Berie na vedomie, že 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   Mgr. Kamil Beňko 

       MUDr. František Kruľ 

                                                  

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     Mgr. Vladimír Kaliňák 

       Vladislav Sluk 

       MUDr. Nadeţda Ţelizňaková 

 

 

3. Schvaľuje 
 

Program rokovania podľa pozvánky 

 

 

 

 
Svidník 21.10.2009 

 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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270/21.10.2009   K informácii o realizácii uznesení z ostatného 

rokovania mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 270 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

Berie na vedomie  

 

Informáciu o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva 

 

 

Svidník 21.10.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

271/21.10.2009   K návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

mesta Svidník č. 3/2009 o dani  

z nehnuteľností 
__________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 271 zo dňa 21.10.2009: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

 

1. Uznáša sa na 
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 3/2009 o dani z nehnuteľností 

 

2. Zrušuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2008 o dani z nehnuteľností 

 

 

Svidník 21.10.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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272/21.10.2009   K návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

mesta Svidník č. 4/2009 o miestnych  

daniach a miestnom poplatku za 

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 272 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Uznáša sa na 

 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

2. Zrušuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Svidník 21.10.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

273/21.10.2009   K návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

mesta Svidník č. 5/2009 o určení školských 

obvodov pre základné školy na území mesta 

Svidník 
___________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 273 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1. Uznáša sa na  
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 5/2009 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 
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2. Zrušuje 
 

dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2003, 2/2004, 6/2004, 2/2005, 3/2005, 3/2006, 5/2006, 6/2006, 3/2007 a 5/2007 

 

 

 

 

Svidník 21.10.2009 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

274/21.10.2009    K návrhu Všeobecne záväzného  

nariadenia mesta Svidník č. 6/2009 

o určení výšky dotácie na žiaka ZUŠ 

a dieťa školského zariadenia na  

rok 2010 

_________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 274 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Uznáša sa na 
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 6/2009 o určení výšky dotácie na ţiaka ZUŠ 

a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník 

 

 

 

Svidník 21.10.2009 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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275/21.10.2009   K návrhu všeobecne záväzného 

     nariadenia mesta Svidník č. 7/2009 

     o vykonávaní deratizácie na území 

     mesta Svidník 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 275 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Uznáša sa na 
 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník číslo 7/2009 o vykonávaní deratizácie na 

území mesta Svidník 

 

 

Svidník 21.10.2009 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

276/21.10.2009   K ústnej informatívnej správe o plnení 

     harmonogramu opráv miestnych 

     komunikácií v letnej sezóne 2009 a o stave 

     pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú 

     údržbu miestnych komunikácií 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 276 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informatívnu správu o plnení harmonogramu opráv miestnych komunikácií v letnej 

sezóne 2009 a o stave pripravenosti TS mesta Svidník na zimnú údrţbu miestnych 

komunikácií 

 

Svidník 21.10.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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277/21.10.2009   K návrhu na uzavretie zmluvy o zriadení 

     vecného bremena 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 277 zo dňa 21.10.2009: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

a) Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby ktorou je Slovak Telecom, 

a.s. Karadţičova 10, Bratislava medzi Mestom Svidník a Národnou diaľničnou 

spoločnosťou, a.s. Bratislava na pozemky uvedené v článku I. Zmluvy – parc. číslo KN 

3452/3 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 3842 m
2
 a KN 3452/85 – zastavaná 

plocha a nádvoria vo výmere 330 m
2
 katastrálneho územia mesta Svidník, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník 

b) Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach špecifikovaných v článku I. Zmluvy 

bezodplatne v rozsahu: 

ba) strpieť umiestnenie a prevádzkovanie (vrátane opráv, údrţby, kontroly, modernizácie 

a výmeny) telekomunikačného vedenia oprávneného z vecného bremena a to 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 31693598-484/2003 na vyznačenie 

vecného bremena na priznanie práva uloţenia inţinierskych sietí zo dňa 05.03.2004 

vyhotoveného firmou Geoplán, spol. s r.o., IČO 31693598, úradne overeného Správou 

katastra Svidník pod č. 135/04 dňa 27.05.2004 a právo oprávneného z vecného 

bremena umiestniť a prevádzkovať (vrátane opráv, údrţby, kontroly, modernizácie 

a výmeny) telekomunikačného vedenia na pozemkoch, 

bb) strpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemky za účelom 

umiestnenia, prevádzkovania, údrţby a opráv svojho telekomunikačného vedenia 

umiestneného na pozemkoch  a to 24 hodín denne 7 dní v týţdni, pričom toto 

oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé pozemky a právo oprávneného 

z vecného bremena na prechod a prejazd cez pozemky za účelom údrţby a oprav 

svojho telekomunikačného vedenia umiestneného na pozemkoch  

 

 

Svidník 21.10.2009 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli  22.10.2009 

 

 

 

 


