
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
__________________________________________ 

 
 
 
 

ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

ZO 6. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA VO 
SVIDNÍKU 

konaného dňa 20. augusta 2007 
_________________________________________________________________  

 
 

A/ ZOZNAM  PRIJATÝCH  UZNESENÍ: 
 
číslo uznesenia:    Uznesenie k bodu:_______________________ 
 
62/20.8.2007  - K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe návrhovej komisie, 
    určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
63/20.8.2007  - K informácii o realizácii uznesení z piateho zasadnutia 
    mestského zastupiteľstva 
 
64/20.8.2007  - K informácii o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti 
    v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku, n.o. 
 
65/20.8.2007  - K správe o plnení rozpočtu mesta Svidník za I. polrok 2007 
 
66/20.8.2007  - K vyhodnoteniu plnenia rozvojového programu mesta Svidník 
    za I. polrok 2007 
 
67/20.8.2007  - K informácii o vývoji nezamestnanosti v meste Svidník 
 
68/20.8.2007  - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník 
    č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
    plánu zóny Priemyselného parku Svidník – Juh 
 
69-75/20.8.2007 - K návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného 
    majetku mesta Svidník 
 
76/20.8.2007  - K informácii o pripravenosti základných škôl a školských 
    zariadení na školský rok 2007/2008 v meste Svidník 
 
77/20.8.2007  - K ďalším návrhom a pripomienkam v rámci diskusie 
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 B/  OBSAH PRIJATÝCH UZNESENÍ: 
 
62/20.8.2007   K otvoreniu, schváleniu programu, voľbe  

návrhovej komisie, určeniu overovateľov  
zápisnice a zapisovateľa 

___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 62 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1.  Berie na vedomie, že 
 
a)  za zapisovateľku bola určená             Anna Vašková        
b)  za overovateľov zápisnice boli určení :    MUDr. Marián Baja 
       Mgr. Jaroslav Ivančo 
                                                                      
                                                  
2.  Volí 
 
Návrhovú komisiu :        MUDr. Nadeždu Želizňakovú 
       PaedDr. Jozefa Poperníka 
       Ing. Jána Holodňáka 
 
 
 
3. Schvaľuje 
 
Program rokovania podľa pozvánky  
 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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63/20.8.2007   K informácii o realizácii uznesení z piateho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 

_________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 63 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o realizácií uznesení z piateho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
64/20.8.2007   K informácii o poskytovaní zdravotníckej 
     starostlivosti v Nemocnici arm. gen. 
     Ludvíka Svobodu vo Svidníku, n.o. 
______________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 64 zo dňa 20.8.2007: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v Nemocnici arm. gen. Ludvíka 
Svobodu vo Svidníku, n.o. 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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65/20.8.2007   K správe o plnení rozpočtu mesta Svidník 
     za I. polrok 2007 
________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 65 zo dňa 20.8.2007: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Berie na vedomie 
 
Správu o plnení rozpočtu mesta Svidník za I. polrok 2007 
 
2. Schvaľuje 
 

a. Zakúpenie Zberného vozidla KO s nadstavbou PRES na podvozku LIAZ 122.050    
            v celkovej cene  1 500 000,- Sk. 

b. Vzatie úveru vo výške 8 600 000,- Sk na výstavbu  malých kotolni v okrsku terajšej 
kotolne č. 5, ktorá je navrhovaná na zrušenie. Úver bude zabezpečený  zmenkou 
mesta. 

c. 2. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2007 z plánu 203 458 tis. Sk v príjmovej 
časti na  214 108 tis. Sk a z plánu 196 486 tis. Sk vo výdavkovej časti na 206 736 tis. 
Sk  v členení podľa podpoložiek : 

príjmová časť: 
- 121 – daň z nehnuteľnosti – zvýšenie o 150 tis. Sk 
- 133 013 – za zber, zneškodňovanie kom. odpadu – zvýšenie o 39 tis. Sk 
- 212 003 -  príjmy z prenajatých budov – zvýšenie o 400 tis. Sk 
- 454 – prevod fondov /finančné operácie/ - nová položka – 1 461 tis. Sk 
- 512 002 – prijaté úvery/ finančné operácie/ – zvýšenie o 8 600 tis. Sk 
 
výdavková časť: 
- 633 006 –  všeob. materiál / výdavky ver. správy/ – zníženie o 150 tis. Sk  
- 642 006 -  ostatné /príspevky obč. združ. a nadáciám/ - zvýšenie o 300 tis.Sk 
- 714 001 – motorové vozidlá – nová položka – 1 500 tis. Sk 
- 717 001 – realizácia nových stavieb – zvýšenie o 8 600 tis. Sk 

 
 
 
 
 
 
Svidník 20.08.2007 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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66/20.8.2007   K vyhodnoteniu plnenia rozvojového  
programu mesta Svidník za I. polrok 2007 

________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 66 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie plnenia rozvojového programu mesta Svidník za I. polrok 2007 
 
Svidník 20.08.2007 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
67/20.8.2007   K informácii o vývoji nezamestnanosti 
     v meste Svidník 
_____________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 67 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o vývoji nezamestnanosti v meste Svidník 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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68/20.8.2007   K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
     mesta Svidník č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje 
     záväzná časť Územného plánu zóny 
     Priemyselného parku Svidník - Juh 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 68 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Berie na vedomie 
 
a/ Správu o prerokovaní Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník - Juh, 
b/ Výsledky prerokovania Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník - Juh, 
c/ Že schválený Územný plán zóny Priemyselného parku Svidník – Juh je v určenom    
    rozsahu záväzným, alebo smerným podkladom pre vypracovanie ďalších stupňov 
    dokumentácie stavieb na vymedzenom území, 
d/ Výsledok preskúmania Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník - Juh, 
    Krajským stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania,   
    vyjadreným v stanovisku č. 2007-789-02 zo dňa 1.8.2007 
  
2. Súhlasí 
 
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia    
prerokovania Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník - Juh 
 
3. Schvaľuje 
 
Územný plán zóny Priemyselného parku Svidník – Juh 
 
4. Uznáša sa 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník číslo 4/2007, ktorým sa vyhlasuje    
záväzná časť Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník – Juh 
 
5. Ukladá 
 
Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR MsÚ vo Svidníku: 
     
a/ Schválený Územný plán zóny Priemyselného parku Svidník – Juh, 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: 30.9.2007 
        Z: Imrich Bednár 
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b/ Vyhotoviť o obsahu Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník – Juh 
    registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MV a RR SR    
        T: 30.9.2007 
        Z: Imrich Bednár 
 
c/ Zverejniť záväznú časť Územného plánu zóny Priemyselného parku Svidník – Juh: 
    1. Vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na dobu 30 dní, ako aj iným obvyklým  
         spôsobom, 
     2. Doručením dotknutým orgánom štátnej správy   
        T: 31.8.2007 
        Z: Imrich Bednár 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
 
69/20.8.2007   K odpredaju pozemku pre MUDr. Miroslava 
     Jánošíka, bytom Svidník, Mládeže 495/7 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 69 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku č. parc. KN 1240/4 – ostatná plocha o výmere 240 m2, kat. úz. Svidník 
na ul. Partizánskej pre MUDr. Miroslava Jánošíka, bytom Svidník, Mládeže 495/7, za účelom 
rozšírenia svojho pozemku za finančnú náhradu 38 400,- Sk 
  
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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70/20.8.2007   K odpredaju pozemku pre Východoslovenskú 
     vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 
     Košice 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 70 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku  č. parc. KN 190/28 – trvalý trávny porast o výmere 107 m2, kat. úz. 
Nižná Jedľová, pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50,  
042 48 Košice, za účelom výstavby akumulačnej nádrže v kat. úz. Nižná Jedľová a Svidník 
v rámci stavby „Svidník – rekonštrukcia vodovodu k letisku“ za finančnú náhradu 5 350,- Sk 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
 
71/20.8.2007   K odpredaju pozemku pre Štefana Kocura, 
     bytom Svidník, T.H.Ševčenka 23/11 
_________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 71 zo dňa 20.8.2007: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku č. parc. KN 838/2 – zastavaná plocha o výmere 212 m2, kat. úz. Svidník, 
pre Štefana Kocura, bytom Svidník, T.H. Ševčenka 23/11, za účelom rozšírenia pozemku pre 
komerčný dom VLNA za finančnú náhradu 106 000,- Sk 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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72/20.8.2007   K odpredaju pozemku pre Ing. Jozefa Capka 
     CONCEPT, Svidník,  Makovická 775/27 
___________________________________________________________________________  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 72 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje    
 
Odpredaj pozemku č. parc. KN 43/5 – zastavaná plocha o výmere 384 m2, kat. úz. Svidník, 
pre Ing. Jozefa Capka – CONCEPT, Svidník, Makovická 775/27, za účelom výstavby 
podnikateľského centra za finančnú náhradu 391 680,- Sk a zriadenie vecného bremena, 
kde predávajúci umožní kupujúcemu po svojom pozemku vstup na jeho pozemok. Ak 
kupujúci nezačne s výstavbou podnikateľského centra do dvoch rokov od schválenia kúpy 
pozemku, mesto odstúpi od kúpnej zmluvy a finančné prostriedky vráti kupujúcemu znížené 
o zmluvnú pokutu vo výške 10 %. 
 
Svidník 20.08.2007 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
73/20.8.2007   K odpredaju pozemku a sociálno - 

prevádzkovej budovy č. 365 s príslušenstvom 
na ul. Festivalovej vo Svidníku 

___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 73 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
1. Schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku a sociálno-prevádzkovej budovy súp. č. 365 s príslušenstvom, 
na parc. č. KN 581/3 – zastavaná plocha vo výmere 1475 m2, kat. úz. Svidník  
na ul. Festivalovej /bývalý Colný úrad/ formou verejnej dražby za vyvolávaciu  
finančnú náhradu 2 040 000,- Sk 
 
2. Ukladá 
Vedúcemu  odboru finančného a správy majetku MsÚ   
realizovať dražbu v zmysle zásad o dražobnom poriadku mesta. 

 
T:  19 10. 2007     

  Z: JUDr. Jozef Pančák 
 
Svidník 20.08.2007 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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74/20.8.2007   K zmene podielu na rozostavanej výpravnej 
     budove SAD 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 74 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Schvaľuje 
 
Zmenu podielu na rozostavanej výpravnej budove SAD z 1243/2478 na 1272/2478 pre Tristar 
trade, s.r.o.Záhradná 315/34, Spišský Štvrtok 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
75/20.8.2007   K informácii o stave majetkoprávneho  
     vysporiadania pozemkov na IBV nad SPP 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 75 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o stave majetkoprávneho vysporiadania pozemkov na IBV nad SPP 
 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
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76/20.8.2007   K informácii o pripravenosti základných škôl 
     a školských zariadení na školský rok  

2007/2008 v meste Svidník 
___________________________________________________________________________  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 76 zo dňa 20.8.2007: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o pripravenosti základných škôl a školských zariadení na školský rok 2007/2008 
v meste Svidník 
 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
77/20.8.2007   K ďalším návrhom a pripomienkam  

v rámci diskusie 
________________________________________________________________ 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 77 zo dňa 20.8.2007: 
 
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 2007 pre RNDr. Antona 
Berežňáka, zástupcu primátora mesta Svidník vo výške 6 x 1,5 násobku mesačnej odmeny 
poslanca MsZ 
 
Svidník 20.08.2007 
 
 
        Ing. Michal Bartko 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli 27.8.2007 


