
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
__________________________________________ 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

Z 24. ZASADNUTIA  
MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA VO SVIDNÍKU 

konaného dňa 29. septembra 2009 
_________________________________________________________________  

 
 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 
 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 
 
254/29.9.2009  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej 

komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
255/29.9.2009  - K informácii o realizácii uznesení z ostatných rokovaní 
     mestského zastupiteľstva 
 
256/29.9.2009  - K ústnej informatívnej správe o poskytovaní zdravotnej  
    starostlivosti a organizačných zmenách v Nemocnici 
    arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o. 
 
257/29.9.2009  -          K správe o plnení rozpočtu Mesta Svidník za I. polrok 2009 
 
258/29.9.2009  - K návrhu 2. zmeny programového rozpočtu Mesta Svidník 
    na rok 2009 
 
259/29.9.2009  - K VZN mesta Svidník č. 2/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
    časť Územného plánu mesta Svidník 
 
260-264/29.9.2009 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 
    majetku mesta 
 
265/29.9.2009  - K návrhu VZN mesta Svidník č. 1/2009 o niektorých  

podmienkach držania psov v meste Svidník 
 
266/29.9.2009  - K ústnej informácii o otvorení školského roka v základných  
    školách a školských zariadeniach v meste Svidník 
 
267/29.9.2009  -  K návrhu na schválenie žiadosti o nenávratné finančné  

prostriedky z fondov EÚ na projekt: Čisté ulice mesta Svidník 
 
268/29.9.2009  -  K prenájmu objektov verejný vodovod a splašková kanalizácia 
    na stavbe Inžinierske siete pre IBV – I. etapa nad SPP  

vo Svidníku 
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B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 
 
254/29.9.2009   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov 
zápisnice a zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 254 zo dňa 29.9.2009: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
 
1.  Berie na vedomie, že 
 
a)  za zapisovateľku bola určená           Anna Vašková    
b)  za overovateľov zápisnice boli určení   Mgr. Jaroslav Ivančo 
       Eva Homzová 
                                                  
2.  Volí 
 
Návrhovú komisiu     Mgr. Kamil Beňko 
       Ing. Ján Holodňák 
       MUDr. Peter Blicha 
 
 
3. Schvaľuje 
 
Upravený program rokovania - prerokovanie bodu 6 za bodom číslo 3  
 
 
 
 
Svidník 29.9.2009 
 
 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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255/29.9.2009   K informácii o realizácii uznesení z ostatných 
rokovaní mestského zastupiteľstva 

___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 255 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o realizácii uznesení z ostatných rokovaní mestského zastupiteľstva 
 
 
Svidník 29.9.2009 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
256/29.9.2009   K ústnej informatívnej správe o poskytovaní 
     zdravotnej starostlivosti a organizačných 
     zmenách v Nemocnici arm. gen. Ludvíka  

Svobodu Svidník, n.o. 
__________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 256 zo dňa 29.9.2009: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
 
Berie na vedomie 
 
Ústnu informatívnu správu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a organizačných zmenách 
v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o.  
 
Svidník 29.9.2009 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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257/29.9.2009   K správe o plnení rozpočtu Mesta Svidník 
     za I. polrok 2009 
___________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 257 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Výsledky hospodárenia samosprávy za I. polrok 2009 
 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
 
258/29.9.2009   K návrhu 2. zmeny programového rozpočtu 
     Mesta Svidník na rok 2009 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 258 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
2. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2009 z plánu 8 714,8 tis. € 
v príjmovej a 8656,8 tis. € výdajovej časti rozpočtu na 8002,9 tis. € v príjmovej a 8002,9 tis. € 
vo výdajovej časti rozpočtu 
 
 
Svidník 29.9.2009 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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259/29.9.2009    K VZN mesta Svidník č. 2/2009, ktorým 
      sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
      plánu mesta Svidník 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 259 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
1. Berie na vedomie 
 
a) Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu mesta Svidník 
b) Výsledky prerokovania návrhu Územného plánu mesta Svidník, 
c) že schválený návrh Územného plánu mesta Svidník je v určenom rozsahu záväzným, 

alebo smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších kategórií a stupňov 
územnoplánovacej dokumentácie, pre územné rozhodovanie a pre vypracovanie 
dokumentácie stavieb na vymedzenom území, 

d) Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu mesta Svidník Krajským stavebným 
úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku 
č. 2009-867/3163-002 zo dňa 10.9.2009 

 
2. Súhlasí 
 
S návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania 
návrhu Územného plánu mesta Svidník 
 
3. Schvaľuje 
 
Návrh Územného plánu mesta Svidník 
 
4. Uznáša sa 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník číslo 2/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu mesta Svidník 
 
5. Ukladá 
 
Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR MsÚ vo Svidníku 
 
a) Schválený návrh Územného plánu mesta Svidník, po doplnení schvaľovacou doložkou, 

zaslať spolu s výpisom z uznesenia mestského zastupiteľstva na Krajský stavebný úrad 
v Prešove a uložiť na Stavebnom úrade mesta Svidník 

T: 30.11.2009 
Z: Imrich Bednár 

b) Vyhotoviť registračný list Územného plánu mesta Svidník a spolu s kópiou uznesenia 
o schválení doručiť MVaRR SR 

T: 30.11.2009 
Z: Imrich Bednár 
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c) Zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Svidník: 
1) Vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na dobu 30 dní, ako aj iným obvyklým 

spôsobom, 
2) doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

T: 31.10.2009 
Z: Imrich Bednár 
 

 
Svidník 29.9.2009 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
260/29.9.2009   K odpredaju pozemku pre Jaroslava Šupšaka 
     bytom Svidník, Duklianska 641/5 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 260 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku  KN 202/609 – ostatná plocha o výmere 10 m2, kat. úz. Svidník, na ul. 
Duklianskej, vytvorený GP č. 147/09 zo dňa 24.6.2009 z parc. č. KN 202/1, za účelom 
prístavby príručného skladu pre Jaroslava Šupšaka, bytom Svidník, Duklianska 641/5 za cenu 
71,70 €  a zmluvnú pokutu vo výške 100,- €, ak žiadateľ nezačne s výstavbou príručného 
skladu do jedného roka odo dňa prevodu pozemku. 
 
Svidník 29.9.2009 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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261/29.9.2009   K odpredaju pozemku pre Ing. Petra 
     Bochnoviča BOPER, Svidník, ul. Stropkovská 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 261 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku  parc. č. KN 3162/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2475 m2, 
kat. úz. Svidník, na ul. Stropkovskej,  pre Ing. Petra Bochnoviča BOPER, Stropkovská 1427, 
Svidník, za účelom vybudovania stanice technickej kontroly pre nákladné vozidlá 
a parkovacích plôch za finančnú náhradu 18 315,- € a zmluvnú pokutu vo výške16 600,- € ak 
žiadateľ nezačne s výstavbou stanice technickej kontroly a parkovacích plôch do jedného roka 
odo dňa prevodu pozemku 
 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
262/29.9.2009   K zámene pozemku medzi Mestom Svidník 
     a Milanom Pašeňom – MIJA, Oľšavka 57 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 262 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
Schvaľuje 
 
Zámenu pozemku KN 1180/457 – zastavaná plocha o výmere 708 m2, kat. úz. Svidník, na ul. 
gen. Svobodu, vytvorený GP č. 30/2009 zo dňa 24.6.2009 z parc. č. KN 1180/1 v prospech 
Milana Pašeňa – MIJA, 090 22 Oľšavka 57, za účelom výstavby 19 bytového domu, za 
pozemky parc. č. 1757/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1785 m2 a parc. č. 
KN 1757/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, na rohu ulíc Mierová 
a Budovateľská, kat. úz. Svidník, v prospech mesta Svidník. Navrhujeme zmluvnú pokutu vo 
výške 16 600,- € ak žiadateľ nezačne s výstavbou bytového domu do jedného roka odo dňa 
prevodu pozemku 
 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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263/29.9.2009   K zámene pozemkov medzi Mestom Svidník 
     a Obvodným úradom Svidník 
__________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 263 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
Schvaľuje 
 
Zámenu pozemkov parc. KN 215/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2 
nachádzajúci sa na ul. Sov. hrdinov oproti čerpacej stanice Benzinol a parc. č. KN 673/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, nachádzajúci sa na ul. Stropkovskej pred b.j. K, 
celková výmera činí 335 m2, kat. úz. Svidník,  do vlastníctva Mesta Svidník a pozemky parc. 
č. KN 2/4 – ostatná plocha o výmere 111 m2 a parc. č. KN 7/3 o výmere 250 m2, 
nachádzajúce sa za Obvodným úradom Svidník, celková výmera činí 361 m2, kat. úz. 
Svidník, vytvorené GP č. 213/09 zo dňa 3.9.2009, do vlastníctva SR v správe Obvodného 
úradu Svidník bezodplatne 
 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
264/29.9.2009    K návrhu podmienok na predaj 
                                                             pozemkov po asanácii 3 x 18 b.j. 
                                                             na ul. Dr. Goldbergera  
_________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 264 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Súhlasí 
  
a) s asanáciou bytových domov 2 x 18 b.j., bloky CH a I na ul. Dr. Goldbergera, na  ktorých 

podľa znaleckého posudku pretrváva havarijný stav a sú ohrozením pre  blízke okolie 
b) s predajom pozemkov po asanácií 3x18 b. j., bloky CH, I, J na ul. Dr. Goldbergera pre 

účel zástavby lokality s funkciou bývania, obchodov a služieb formou obchodnej verejnej 
súťaže 

 
2. Schvaľuje 
 
Podmienky predaja pozemkov po asanácii 3 x 18 b.j. nasledovne: 
 
     1) Predaj uskutočniť formou Obchodnej verejnej súťaže za cenu minimálne podľa      
         znaleckého posudku. 
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     2) Podmienkou účasti v OVS bude predloženie minimálne jednej varianty  
         akceptovateľnej  architektonicko-urbanistickej štúdie využitia územia zohľadňujúcej  
         jestvujúcu okolitú zástavbu a vzťahy v území, vrátane časového harmonogramu  
         výstavby. 
     3) S úspešným uchádzačom mesto pre účely výstavby uzavrie Zmluvu o budúcej kúpnej  
         zmluve s tým, že pri jej uzavretí uchádzač vyplatí 50% kúpnej ceny. Zvyšok ceny  
         zaplatí kupujúci do 10 dní od podpisu Kúpnej zmluvy, ktorá sa uzavrie pri 50%  
         rozostavanosti stavby. 
     4) Pri posudzovaní a hodnotení ponúk uchádzačov o kúpu bude rozhodujúcim kritériom  
         kvalita riešenia predloženej architektonicko-urbanistickej štúdie využitia územia. 
 
3. Ukladá 
 
a) Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ vo Svidníku  

zapracovať asanáciu bytových domov 2 x 18 b.j., bloky CH a I na ul. Dr. Goldbergera do  
programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2010 

                                                                                              T: december 2009 
                                                                                              Z: JUDr. Jozef Pančák 
 
b) Vedúcim odborov, finančného a správy majetku; výstavby, dopravy, ŽP a RR MsÚ  

vo Svidníku  
vypracovať podmienky a vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemkov 
v súlade s platnou legislatívou 

                                                                                              T: do 30.11.2009 
                                                                                              Z: JUDr. Jozef Pančák, 
            Imrich Bednár 
 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
265/29.9.2009   K návrhu VZN mesta Svidník č. 1/2009 
     o niektorých podmienkach držania psov 
     v meste Svidník 
______________________________________________________________________ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 265 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
  
1. Uznáša sa 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník číslo 1/2009 o niektorých podmienkach 
držania psov v meste Svidník 
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2. Zrušuje 
 
dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia, Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Svidník číslo 1/2003 zo dňa 8. apríla 2003, schválené uznesením číslo 3/2003 o niektorých 
podmienkach držania psov v meste Svidník 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
266/29.9.2009   K ústnej informácii o otvorení školského roka 
     v základných školách a školských  

zariadeniach v meste Svidník 
___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 266 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Ústnu informáciu o otvorení školského roka v základných školách a školských zariadeniach 
v meste Svidník 
   
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
267/29.9.2009   K návrhu na schválenie žiadosti o nenávratné 
     finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: 
     Čisté ulice mesta Svidník  
___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 267 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
1. Predloženie žiadosti o NFP z OP ŽP, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia na realizáciu 
projektu „Čisté ulice mesta Svidník“ 

2. Celkovú výšku výdavkov na projekt: 707 861,00 € 
3. Celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt: 707 861,00 € 
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4. Výšku spolufinancovania projektu vo výške 5 % (35 393,05 €) 
5. Spôsob financovania projektu – nenávratný finančný príspevok zo ŠF EÚ, ŠR a vlastné 

zdroje 
 
Svidník 29.9.2009 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
268/29.9.2009   K prenájmu objektov verejný vodovod 
     a splašková kanalizácia na stavbe 
     Inžinierske siete pre IBV – I. etapa nad 
     SPP vo Svidníku 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 268 zo dňa 29.9.2009: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Súhlasí 
 
S prenájmom objektov: - verejný vodovod v hodnote 41 626,73 € 
    - splašková kanalizácia v hodnote 133 804,57 €, 
stavby Inžinierske siete pre IBV nad SPP – I. etapa vo Svidníku pre Východoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice s osobitným zreteľom na skutočnosť, že nájomca 
bude tieto prevádzkovať na vlastné náklady, za cenu nájmu 1,- €/ročne za každý objekt 
samostatne a so zriadením predkupného práva na tieto objekty pre Východoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice 
 
2. Splnomocňuje 
 
Primátora mesta k rokovaniu a podpisu nájomných zmlúv na objekty verejný vodovod 
a splašková kanalizácia stavby, Inžinierske siete pre IBV nad SPP – I. etapa vo Svidníku 
medzi Mestom Svidník a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice 
 
 
Svidník 29.9.2009     
                  
 
 

       Ing. Michal Bartko 
                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli  30.09.2009 
 
 
 


