
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 

 
Z 29. ZASADNUTIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 29. apríla 2010 

_________________________________________________________________  

 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 

 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 

 

311/29.4.2010  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

     komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

312/29.4.2010  - K informácii o realizácii uznesení z ostatných dvoch rokovaní 

     mestského zastupiteľstva 

 

313/29.4.2010  - K ústnej informácii o prípravách 56. slávností kultúry 

    Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

 

314/29.4.2010  -          K prerokovaniu výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy 

    a k návrhu záverečného účtu za rok 2009 

 

315/29.4.2010  - K stanovisku hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

    účtu za rok 2009 

 

316-318/29.4.2010 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 

    majetku mesta Svidník 

 

319/29.4.2010  - K ústnej informácii o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 

    a k plánu letnej údrţby tepelného hospodárstva 

 

320/29.4.2010  - K ústnej informácii o vyhodnotení zimnej údrţby miestnych 

    komunikácií a k návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií 

    a chodníkov na rok 2010 

 

321-323/29.4.2010 - K schváleniu ţiadostí o nenávratné finančné prostriedky z  

fondov EÚ na projekty: Poddukliansky región – poznaj a 

propaguj, Svidník – centrum mesta, Zhodnotenie biologicky 

rozloţiteľného odpadu v meste Svidník 

 

324/29.4.2010  - 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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325-326/29.4.2010  - K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci diskusie  

 

 

B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 

 

311/29.4.2010   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  

zápisnice a zapisovateľa 
___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 311 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

1.  Berie na vedomie, že 
 

a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    

b)  za overovateľov zápisnice boli určení   PhDr. František Pochanič 

                   PaedDr. Jozef Poperník 

 

                                     

2.  Volí 
 

Návrhovú komisiu     RNDr. Antona Bereţňáka 

       PaedDr. Štefana Čarného 

       MUDr. Františka Kruľa 

 

3. Schvaľuje 
 

Program rokovania podľa pozvánky 

 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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312/29.4.2010   K informácii o realizácii uznesení z ostatných 

dvoch rokovaní mestského zastupiteľstva 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 312 zo dňa 29.4.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

 

 

Berie na vedomie  

 

Informáciu hlavného kontrolóra mesta o realizácii uznesení z 27. a 28. mimoriadneho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

313/29.4.2010   K ústnej informácii o prípravách 56. slávností 

     kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
___________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 313 zo dňa 29.4.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

 

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o prípravách 56. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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314/29.4.2010   K prerokovaniu výsledkov hospodárenia 

     mestskej samosprávy a k návrhu záverečného 

     účtu za rok 2009 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 314 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Schvaľuje 

 
Celoročné hospodárenie mestskej samosprávy, záverečný účet a finančné usporiadanie 

výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2009 v zmysle textovej časti s nasledovným 

výrokom:  

„Celoročné hospodárenie bez výhrad“ 

 

 

Svidník 29.4.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

315/29.4.2010   K stanovisku hlavného kontrolóra mesta 

     k záverečnému účtu za rok 2009 
______________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 315 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

 

Berie na vedomie 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2009 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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316/29.4.2010    K odpredaju pozemkov spoločnosti 

      Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

_________________________________________________________________________  
 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 316 zo dňa 29.4.2010: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

 

1. Berie na vedomie, 
 

ţe výstavba predajne LIDL vo Svidníku prispeje ku zvýšeniu kvality obchodných sluţieb pre 

obyvateľov mesta. Vychádzajúc z toho, ţe ţiadateľ má právoplatné kúpne zmluvy na 

pozemky potrebné pre základnú stavbu a odkúpenie pozemkov od Mesta Svidník ţiada hlavne 

pre vybudovanie parkoviska a prístupových ciest, čo prispeje aj k zvýšeniu počtu parkovacích 

miest pre občanov v danej lokalite sa tento postup (odpredaj pozemkov) v nadväznosti na § 

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

predpisov povaţuje za postup hodný osobitného zreteľa 

 

 

2. Schvaľuje 
 

Odpredaj pozemkov – parciel  KN č. 130/14, 130/15 a 130/16 zastavané plochy a nádvoria 

v celkovej výmere 2026 m2 vytvorených geometrickým plánom č 33526567-5/2010 zo dňa 

9.3.2010, vyhotoveným geodetom Alexandrom Baranom – ALBa GEO spoločnosti Lidl 

Slovenská republika, v.o.s. za účelom  výstavby maloobchodnej predajne LIDL za cenu 49,30 

€/m2, t.j. celkom 99 881,80 €, určenú znaleckým posudkom č. 14/2010 zo dňa 1.4.2010, 

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 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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317/29.4.2010    K odpredaju pozemkov na  

      ul. Budovateľskej 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 317 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
1. Odpredaj pozemku – parcela KN č. 1757/11  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 957 

m2 a pozemku – parcela KN č. 1757/229 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 963 m2 

na ul. Budovateľskej vo Svidníku vytvorenými geometrickým plánom č. 77/10 zo dňa 

7.4.2010 na výstavbu rodinných domov formou obchodnej verejnej súťaţe za minimálnu 

cenu podľa znaleckého posudku č. 16/2010 zo dňa 10.04.2010, vypracovaného Ing. arch. 

Jánom Kimákom, znalcom, a to u:  

- pozemku parcela KN č. 1757/11    15,24 €/m2, t.j. celková čiastka 14 584,68 € 

- pozemku parcela KN č. 1757/229  16,14 €/m2, t.j. celková čiastka 15 542,82 € 

 

2. Zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- €, ak stavebník nezačne s výstavbou do dvoch rokov 

odo dňa prevodu vlastníctva k pozemku, alebo prevedie pozemok na inú osobu v tej istej 

lehote 

 

Svidník 29.4.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

318/29.4.2010    K odplatnému prevodu Priehradovej 

      transformačnej stanice  

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 318 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
1. Odplatný prevod Priehradovej transformačnej stanice PTS400 (250kVA) na ul. 

Festivalovej  (areál  Amfiteátra) vo  Svidníku pre Východoslovenskú                                                                         

distribučnú, a. s. Mlynská 31, Košice za cenu 4 710,– € priamym predajom.                                                                       

2. Návrh kúpnej zmluvy medzi Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, Košice 

a Mestom Svidník na odplatný prevod Priehradovej transformačnej stanice PTS 400 (250 

kVA)  na ul. Festivalovej vo  Svidníku.    

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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319/29.4.2010    K ústnej informácii o vyhodnotení  

zimnej  vykurovacej sezóny a k plánu 

letnej údržby tepelného hospodárstva 

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 319 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a  plán letnej údrţby tepelného 

hospodárstva 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

320/29.4.2010    K ústnej informácii o vyhodnotení 

      zimnej údržby miestnych komunikácií 

      a k návrhu plánu vysprávok miestnych  

komunikácií a chodníkov na rok 2010  

_________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 320 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Ústnu informáciu o vyhodnotení zimnej údrţby miestnych komunikácií a  návrh plánu 

vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2010 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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321/29.4.2010   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 

     prostriedky z fondov EÚ na projekt: 

     Poddukliansky región – poznaj a propaguj 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 321 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Poddukliansky región – poznaj a propaguj“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom mesta Svidník a platným Programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007 – 2013,  

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP, 

c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 9.961,13 eur. 

 

Svidník 29.4.2010 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

322/29.4.2010   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 

     prostriedky z fondov EÚ na projekt: 

     Svidník – centrum mesta 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 322 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Svidník – centrum mesta“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta Svidník a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Svidník na roky 2007 – 2013, 

b) Zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení ţiadosti o NFP; 

c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo  

výške 23 003,66 eur. 

 

 

Svidník 29.4.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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323/29.4.2010   K schváleniu žiadosti o nenávratné finančné 

     prostriedky z fondov EÚ na projekt: 

     Zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

     odpadu v meste Svidník 
___________________________________________________________________________  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 323 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Schvaľuje 
 

a) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy OPŢP-PO4-10-1  za účelom realizácie projektu 

„Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svidník,  ktorého ciele sú v súlade 

s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 

2007 – 2013,  

b) Výšku celkových výdavkov na projekt: 2 318 025,13 eur,  

c) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 2 318 025,13 eur, 

d) Výšku spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 

115 901,26 eur,  

e) Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje a NFP z OPŢP 

 

 

 

Svidník 29.4.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

324/29.4.2010   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. 324 zo dňa 29.4.2010: 

 

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 – parc.č. KN 1206/1 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 5532 m2, k.ú. mesta Svidník zapísaného na liste vlastníctva č.1 

a KN E č.1-1501 – ostatné plochy o výmere 21 406 m2, k.ú. mesta Svidník zapísaného 

na liste vlastníctva č.2883 vo vlastníctve Mesta Svidník (ďalej len slúţiace pozemky) 
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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  

      slúţiacom pozemku tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne 

 

bb) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúţiaci pozemok, prechod a prejazd  

                         oprávneného cez   slúţiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údrţbe     

                         a opravách stavby pozemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

 

bc) zdrţať 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 29.4.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

325/29.4.2010   K schváleniu odmeny za II. polrok 2009 

     RNDr. Antonovi Berežňákovi, zástupcovi 

     primátora mesta 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 325 zo dňa 29.4.2010: 

 

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 II. polrok 2009 pre RNDr. Antona 

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

poslanca MsZ 

 

 

Svidník 29.4.2010 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 
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326/29.4.2010   K informácii primátora o obsahu výzvy 

     organizátorov a účastníkov protestného 

     zhromaždenia 
___________________________________________________________________________  
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 326 zo dňa 29.4.2010: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  

  

Berie na vedomie 
 

Informáciu primátora o obsahu výzvy organizátorov a účastníkov protestného zhromaţdenia 

zo dňa 9.4.2010 

 

 

Svidník 29.4.2010 

 

 

        Ing. Michal Bartko 

          primátor mesta 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  30.04.2010 


