
Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku

Závery z rokovania

12. zasadnutia Mestského zastupitel'stva vo Svidníku

konaného 28. júna 2012

AI Zoznam prijatých uznesení:

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

182/2012 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

183/2012 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

184/2012 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

185/2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2012
ktorým sa určuje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník

186/2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 9/2012
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území mesta
Svidník

187/2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2012,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011
o verejnom poriadku a ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník č. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

188/2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2012
o evidencii pamätihodností mesta Svidník

189/2012 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom areálu minigolfu

190-197/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník

198/2012 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok
2012



199/2012 Správa o výsledku kontroly na Základnej škole, Ulica 8. mája 640/39,
089 O1 Svidník

200/2012 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok
2012

201/2012 Rôzne



BI Obsah prijatých uznesení:

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 182/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie, že

a) za zapisovateľku bola určená
b) za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
PaedDr. Jozef Popemík
Viktor Varchola

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kamil Beňko
Mgr. Adrián Labun
Ing. Vladimír Žak

c) schvaľuje

upravený program rokovania - bod Č. 8 stiahnutý z rokovania (Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník Č. 12/2012, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník Č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované
sociálne služby.

<i~/: .

.........&...~ ..?<
Viktor Varchol ~~ ~
poslanec MsZ

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

1/i.:.:»...... :7" .
'PaeďJtr. Jozef Popernik

poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 183/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé úlohy,
uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé úlohy, uznesenia -
úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy.

,~

Ing. Ján. H?lodňák .>
pnmator /

,/
/~

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

/

/ L'} LLL (,_/:..y. .
Pa dDr. Jozef Popernlk

poslanec MsZ
Viktor Varche a
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 184/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Rokovania mestskej rady - informácia a závery

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR Č. 369/1990 Zb.' o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu a závery z rokovania mestskej rady.

Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák ~~
primátor ~

»:

Overovatelia zápisnice:

---// --- ~ ,.. -- /'

~':.~.:.:~~{.
Pae 'Dr. Jozef Popernik

poslanec MsZ

fi

~.
......... / .



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 185/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2012,
ktorým sa určuje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 2b ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 8/2012, ktorým sa určuje Park Ludvíka
Svobodu v meste Svidník.

•,/
Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

/

Overovatelia zápisnice:

í.

::ff.f.f' l- lt~t 4
aeqÍJr. Jozef Popernik
poslanec MsZ

Viktor Varcb a
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 186/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 9/2012
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník Č. 9/2012 o spôsobe náhradného
zásobovania pitnou vodou na území mesta Svidník.

.___..

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

// /h,u.-t...A-1.(
..............................

, ;_PaedDr. Jozef Poperník
. poslanec MsZ

rl
I
I
,/

Viktor Varchola
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 187/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2012, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku
a ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2008 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 10/2012, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku a ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Svidník č. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

,~p~/'
~/......................................... ",'

Ing. Ján. H?lodňák /
pnmator

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

~/ /

... \ : ~..~.t:..<:-..~?. .
Paedi r. Jozef Popernlk

poslanec MsZ
Viktor Varchola
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 188/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2012
o evidencii pamätihodností mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 11/2012 o evidencii pamätihodností
mesta Svidník.

Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor /

//
/./

Overovatelia zápisnice:



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 189/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom areálu minigolfu

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 36911990 Zb .•o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a, ods. 9 písmeno c) zákona
č.l3811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

zámer na dlhodobý prenájom pozemku parcela č. KNe 4124/5, ostatné plochy, vo výmere
5605,00 m2 v katastrálnom území Svidník, minigolfové ihrisko s 18 hracími poľami
postavené na parcele č. KNe 4124/5 v katastrálnom území Svidník a prevádzkovú budovu
bez súpisného čísla s 3 miestnosťami o celkovej podlahovej ploche 30,94 m2 a terasou
o podlahovej ploche 43,20 m2 postavenej na pozemku parcela č. KNe 4124/5 v katastrálnom
území Svidník ako postup hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že mesto Svidník nemá
finančné prostriedky na jeho potrebnú rekonštrukciu a aj napriek trom ponukovým konaniam
a predloženiu žiadosti o dlhodobý prenájom areálu minigolfu do MsZ sa tento nepodarilo
prenajať. Aby nedošlo k ďalšiemu znehodnocovaniu areálu schvaľuje zámer na dlhodobý
prenájom pre Daniela Brudňáka - HASSAN ul. Čsl.armády 363/5, 089 01 Svidník, IČO
40803937, DIČ 1070785331 na dobu 30 rokov za výšku nájmu 1,00 EUR ročne. Nájomca sa
zaväzuje investovať do predmetu nájmu za účelom jeho rekonštrukcie a rozšírenia kultúrno
- športového využitia prvý až štvrtý rok nájmu sumu 31000,00 EUR, piaty a každý ďalší rok
sumu 1000,00 EUR, celková výška investície po dobu 30 rokov prestavuje sumu 57000,00
EUR. Nájomca sa zaväzuje využívať predmet nájmu na športovo - rekreačné účely.

Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: ~ ..,..:~~fu .
Pa,ÚDr. Jozef Popernlk

poslanec MsZ poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 190/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Anna Paňková, SNP 597/55, Svidník má uzavretú dohodu o zriadení
práva osobného užívania pozemku KN 1206/41 z roku 1977, uhradila za právo osobného
užívania pozemku poplatok 120,00 Kčs podľa dohody a týmto splnila všetky zákonné
podmienky pre vznik práva osobného užívania pozemku

a) schvaľuje

zámer na odpredaj pozemku KN 1206/41- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20,00 m2

v katastrálnom území Svidník, vo vlastníctve mesta za kúpnu cenu 1,00 EURO, kupujúcej,
Anne Paňkovej, SNP 597/55, Svidník, pričom nadobúdateľ uhradí všetky náklady súvisiace
s prevodom pozemku,

b) určuje

zverejniť zámer na odpredaj pozemku KN 1206/41- zastavané plochy a nádvoria vo výmere
20,00 m2 v katastrálnom území Svidník, vo vlastníctve mesta za kúpnu cenu 1,00 EURO,
kupujúcej, Anne Paňkovej, SNP 597/55, Svidník, za podmienok stanovených zákonom
a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku na schválenie predaja tohto
pozemku.

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

PaedDr. Jozef Poperník
poslanec MsZ

Viktor Varchola
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 191/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na pozemok parcele č. KN 1757/23 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 925,00 m2

, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník (d'alej ako
povinného z vecného bremena) pre Východoslovenskú distribučnú a.s., IČO 36599361,
Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) pre stavbu
podzemného elektrického vedenia ajeho príslušenstva na slúžiacom pozemku. Obsahom
vecného bremena bude povinnosť' povinného trpieť umiestnenie podzemného elektrického
vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v
geometrickom pláne, trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a
prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva a zdržať sa konania, ktoré by
bránilo oprávnenému vo výkone práv z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi za
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške určenej ako
súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2

, 1. j. dlžkou podzemného elektrického
vedenia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci
pozemok a ceny 5,00 EUR/m2

• Oprávnený uhradí aj všetky náklady súvisiace so zriadením
vecného bremena.

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

/"

//
.. ~4·'::~·:,::·t.·

..... PaedDr. Jozef Poperník
poslanec MsZ

I
I

1.'/
Viktor Varchola

poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 192/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na pozemky parcela Č. KN 1757/27 - ostatné plochy o výmere
227,00 m2, parcela Č. KN 1757/46 - ostatné plochy o výmere 1780,00 m2 a parcela Č. KN
1757/71 - ostatné plochy o výmere 818,00 m2, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve
mesta Svidník(d'alej ako povinného z vecného bremena) pre Východoslovenskú distribučnú
a.s., IČO 36599361, Mlynská 31,042 91 Košice (d'alej ako oprávnený z vecného bremena)
pre stavbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku.
Obsahom vecného bremena bude povinnost" povinného trpiet' umiestnenie podzemného
elektrického vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v
geometrickom pláne, trpiet' vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a
prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva a zdržat' sa konania, ktoré by
bránilo oprávnenému vo výkone práv z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi za
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške určenej ako
súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2, t. j. dÍžkou podzemného elektrického
vedenia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci
pozemok a ceny 10,00 EUR/m2. Oprávnený uhradí aj všetky náklady súvisiace so zriadením
vecného bremena.

Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:

/
[Z{.i\._ t
..............................

Paedllr. Jozef Poperník
poslanec MsZ poslanec



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 193/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Svidník

schvaľuje

zrušenie vecného bremena na pozemok parcela Č. KN 700/1 O - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 664,00 m2 a pozemok parcela Č. KN 821/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
435,00 m2 katastrálne územie Svidník vo vlastníctve Ing. Michala Gondeka a Tatianu
Gondekovú ako povinných z vecného bremena pre mesto Svidník ako oprávnený z vecného
bremena za účelom údržby a opravy vzdušného teplovodu na slúžiacom pozemku.

Svidník 28. jún 2012

~/~~ť~~~'
Ing. Ján Holodňák

primátor

t l_ ~
.. :::::::;r _

Viktor Varchola/ -
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice: /.,
"" /..h ~.:.~.~,(!...

eďf)r. Jozef Poperník
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 194/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369"1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

mení

uznesenie č. 53/2011 z 8. júna 2011z pôvodného na nasledovné znenie:

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

odpredaj priľahlých pozemkov a pozemkov pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve mesta,
vytvorených geometrickým plánom č. 27/2012 zo dňa 11. mája 2012 z parcely KN C 101/1,
katastrálne územie Svidník, zapísaný na liste vlastníctva č. 1:

parcela KN č. 101116 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136,00 m2 za cenu
4805,00 EUR, t.j. 35,33 EUR/m2 a parcela KN č. 202/620 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 37,00 m2 za cenu 766,00 EUR, t.j. 20,70 EUR/m2 pre Adriána
Labuna NEW AGE, Pavlovičova 178/18, Svidník,
parcela KN č. 101/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75,00 m2 za cenu
2650,00 EUR, t.j. 35,33 EUR/m2 a parcela KN č. 202/619 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 16,00 m2 za cenu 332,00 EUR, t.j. 20,70 EUR/m2 pre Petra
Goriščáka, 8. mája 492/8, Svidník,
parcela KN č. 101/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 168,00 m2 za cenu
5935,50 EUR t.j. 35,33 EUR/m2 a parcela KN č. 202/618 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 38,00 m2 za cenu 787,00 EUR t.j. 20,70 EUR/m2 pre Jaroslava
Hrinka INŠTALDOM, Hunkovce 79,

za účelom prestavby stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch na polyfunkčné objekty ana
zriadenie vecného bremena na pozemky parcela KN č. 202/618, parcela KN č. 202/619 a
parcela KN č. 202/620 spočívajúce v povinnosti kupujúcich strpieť uloženie inžinierskych
sietí a umožniť prístup na pozemky za účelom ich údržby a opravy a za účelom verejného
prístupu k polyfunkčným objektom. Na účel tohto odpredaja budú s kupujúcimi uzatvorené
kúpne zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena s podmienkou, že každý z
polyfunkčných objektov bude postavený a aj skolaudovaný najneskôr do 31.12.2014, pričom
v prípade, ak nebude termín kolaudácie dodržaný

a) Adriánom Labunom NEW AGE zaplatí zmluvnú pokutu 5571,00 EUR,
b) Petrom Goriščákom zaplatí zmluvnú pokutu 2982,00 EUR,
c) Jaroslavom Hrinkom INŠTALDOM zaplatí zmluvnú pokutu 6722,50 EUR.



Každý z kupujúcich uhradí všetky náklady suvisiace s prevodom jeho pozemku pred
podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

/ /
. ,. . ~"-1 fA~t-fOverovatelia zaplsmce:, / ~~ .

PaedDIJ. Jozef Popernik
poslanec MsZ

Svidník 28. jún 2012

-- //_/
~~(~

~ .
Ing. Ján Holodňák _//

primátor ~

Viktor Varchola
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 195/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s čl. 2 Zásad hospodárenia ft nakladania
s majetkom mesta Svidník

schvaľuje

a) zrušenie vecného bremena na pozemok parcela Č. KN 101/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1238 m2 katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako
povinného z vecného bremena pre Annu Bilasovú, 1. Gagarina 847/22, Svidník, RUAN,
spol. s LO., Svidník, IČO 36472247, Jána Kidalu a Vieru Kidalovú, Čat. Nebiljaka 789/26,
Svidník a Ing. Vladimíra Vodilu, Makovická 93/2, Svidník ako oprávnených z vecného
bremena spočívajúce v práve prechodu po parcele Č. KN 101/1 od Ul. Sov. hrdinov aul. 8.
mája,

b) zriadenie vecného bremena na pozemok parc. Č. KN 101/26 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 75,00 m2 katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako
povinného z vecného bremena, vytvoreného geometrickým plánom Č. 27/2012 zo dňa 11.
mája 2012 z parcely KN ClO 1/1, katastrálne územie Svidník pre oprávneného z vecného
bremena Ing. Vladimíra Vodilu, Makovická 93/2, Svidník spočívajúce v práve prechodu
po parcele Č. KN 101/26 od Ul. Sov. hrdinov, bezodplatne,

c) zriadenie vecného bremena na pozemok parc. Č. KN 101/25 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 182,00 m2 katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako
povinného z vecného bremena, vytvoreného geometrickým plánom Č. 27/2012 zo dňa 11.
mája 2012 z parcely KN C 101/1, katastrálne územie Svidník pre oprávneného z vecného
bremena SVIMONT, spol. s L o., 1. Gagarina 847/22, Svidník spočívajúce v práve
prechodu po parcele Č. KN 101/25 od Ul. Sov. hrdinov, bezodplatne.

d) zriadenie vecného bremena na pozemky parc. Č. KN 101/19 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 57,00 m2 a parcela Č. KN 202/617 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
11,00 m2

, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako povinného
z vecného bremena, vytvorených geometrickým plánom Č. 27/2012 zo dňa 11. mája 2012
z parcely KN C 101/1, katastrálne územie Svidník pre oprávnených z vecného bremena
Ing. Vladimíra Vodilu, Makovická 93/2, Svidník, SVIMONT, spol. s L o., J. Gagarina
847/22, Svidník, Adriána Labuna NEW AGE, Pavlovičova 178/18, Svidník, Petra
Goriščáka, 8. mája 492/8, Svidník a Jaroslava Hrinka INŠT ALDOM, Hunkovce 79,
spočívajúce v práve prechodu po parcele Č. KN 101/19 a parcele Č. KN 202/617 od Ul. 8.
mája, bezodplatne.

e) zriadenie vecného bremena na pozemky parcela Č. KN 101/20 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 179,00 m2

, parcela Č. KN 202/616 - zastavané plochy a nádvoria



o výmere 31,00 m2, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako
povinného z vecného bremena, vytvorených geometrickým plánom Č. 2712012 zo dňa ll.
mája 2012 z parcely KN C 101/1, katastrálne územie Svidník pre oprávneného z vecného
bremena Ing. Vladimíra Vodilu, Makovická 9312, Svidník, spočívajúce v práve prechodu
po parcele Č. KN 101/20 a parcele Č. KN 202/616 od Ul. 8. mája, bezodplatne.

f) zriadenie vecného bremena na pozemky parcela Č. KN 101/21 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 49,00 m2

, parcela Č. KN 101/22 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 23,00 m2

, parcela Č. KN 101/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50,00
m2, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník ako povinného z vecného
bremena, vytvorených geometrickým plánom Č. 27/2012 zo dňa ll. mája 2012 z parcely
KN C 101/1, katastrálne územie Svidník pre oprávnených z vecného bremena Adriána
Labuna NEW AGE, Pavlovičova 178/18, Svidník, Petra Goriščáka, 8. mája 492/8,
Svidník a Jaroslava Hrinka INŠTALDOM, Hunkovce 79, spočívajúce v práve prechodu
po parcele Č. KN 101/21, parcele Č. KN 101/22, parcele Č. KN 101/23 od Ul. 8. mája,
bezodplatne.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

/'

,/ /~.;J7.~.t.~t.~(
PaedDr. (Jozef Poperník

poslanec MsZ

/
/

Viktor Varchola
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 196/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1~8/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schval'uje

odpredaj pozemku parcela KN č. 1757/234 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 280,00
m2 vo vlastníctve mesta, vytvoreného geometrickým plánom č. 157/11 zo dňa 14. mája 2012
z parcely KN C 1757/68 a parcely KN C 1757/158, katastrálne územie Svidník, zapísaných na
liste vlastníctva č. l, ktorý je priľahlý k rodinnému domu súpisné č. 2197 vo vlastníctve
Michala Hajduka za cenu 1764,00 EUR, t.j. 6,30 EUR/m2 pre Michala Hajduka, Mierová
2197/47, Svidník.
Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

'~J
//"

....................................... ./
Ing. Ján Holodňák /

primátor /

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:

poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 19712012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1138/1991Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

odpredaj pozemku parcela KN E č.1504 - ostatné plochy o výmere 60,00 m2 vo vlastníctve
mesta, katastrálne územie Svidník, zapísaného na liste vlastníctva č. 2883, ktorý je priľahlý
k rodinnému domu súpisné č. 184 vo vlastníctve Michala Hrašča za cenu 600,00 EUR, t.j.
10,00 EUR/m2 pre Michala Hrašča, Polyvkova 184/9, Svidník.
Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Svidník 28. jún 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: !
ae r. Jozef Poperník
poslanec MsZ

Viktor Varchol
poslanec MsZ



Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 198/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012,

b) poveruje

hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu.

Svidník 28. jún 2012
7

Ing. Ján Holodňák
primátor ~

Overovatelia zápisnice:



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 199/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Správa o výsledku kontroly na Základnej škole, Ul. 8. mája 640/39,08901 Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly v Základnej škole, Ul. 8. mája 490/39 vo Svidníku.

Svidník 28. jún 2012

:;;
Ing. Ján Holodňák

primátor

Overovatelia zápisnice:

~ II
'""'-;"'--'L .e. i tt N(

Viktor Varchola
poslanec MsZ/

/ "_ "



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 200/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

schvaľuje

plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2012.

Svidník 28. jún 2012

Overovatelia zápisnice:



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 201/2012 z 28. júna 2012

k bodu: Rôzne

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky, Vazovova 2, Bratislava,
požiadalo o pokračovanie nájmu pozemku pod vlastným parkoviskom na Ul. Gen. Svobodu,
Svidník a znáša všetky náklady spojené s údržbou parkoviska a parkovej úpravy okolitých
plôch

a) schvaľuje

zámer na prenájom nehnuteľnosti - pozemku pod parkoviskom umiestneným na časti
pozemku na parcele registra "C" KN Č. 1180/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
45379,00 m2 a na časti pozemku na parcele registra "C" KN Č. 1180/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 39405,00 m2, zapísaného na LV Č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník pre
Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava, IČO 42499500 , na dobu určitú 10 rokov
za cenu 5,81 EUR/m2 ročne. Veľkosť prenajatých pozemkov bude určená geometrickým
plánom.

b) určuje

zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti - pozemok pod parkoviskom umiestneným na
časti pozemku na parcele registra "C" KN Č. 1180/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
45379,00 m2 a na časti pozemku na parcele registra "C" KN Č. 1180/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 39405,00 m2

, zapísaného na LV Č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník pre
Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, Bratislava za podmienok stanovených zákonom
a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku na schválenie prenájom tejto
nehnuteľnosti.

7 /l _/~/ ..

;/~~ \-

__;:/... .
Ing. Ján Holodňák /

primátor , /I!ia
_/

/ /"

,/
Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Jozef Poperník
poslanec MsZ poslanec MsZ

***************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 6.7.2012.
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