
BI Obsah prijatých uznesení:

Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 202/2012 zo 6. augusta 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
Mgr. Adrián Labun
Ing. Miron Mikita

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Kaliňák
MUDr. František Kruľ
MUDr. Viliam Revický

c) schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky.

./ /~

~ ~ C- '~,__---/
~ _/.c::. .

Svidník 6. august 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

);I,
.......................... ~ ....., ....
Mgr. Adrián abun

posl ec MsZ

L~................................. ~
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 203/2012 zo 6. augusta 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.

Svidník 6. august 2012
-:

/'
/ '~c. -

Overovateliá zápisnice:

Ing. Ján Holodňák

............d./p:~mátor.L~~
Mgr. Adrián Labun

poslanec MsZ
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 204/2012 zo 6. augusta 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.

Ing. Ján Holodňák
rimátor

Overovatelia zápisnice:
-:;t .r:

...........................it··········~
Mgr. Adrián Labun

p9sfunec MsZ
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 205/2012 zo 6. augusta 2012

k bodu: Vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

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

berie na vedomie

vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska.

-
Ing. Ján Holodňák

primátor

Overovatelia zápisnice:
?;;

..?:i/ ~
Mg.: drián Labun

, óslanec MsZ
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 206/2012 zo 6. augusta 2012

k bodu: Priebežná informácia o činnosti Denného centra

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

berie na vedomie

priebežnú informáciu o činnosti Denného centra.

_-./
<.--

//

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
~rimátor

~ J..ž:'~ .
drián Labun Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 207/2012 zo 6. augusta 2012

k bodu: Priebežná informácia o činnosti Jednoty dôchodcov

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

berie na vedomie

priebežnú informáciu o činnosti Jednoty dôchodcov.

.----

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor i .>:

.. ..,.:~2·.... . ~::::=::: t:>
Mgr. Adrián Labun
/poslanec MsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 208/2012 zo 6. augusta 2012

k bodu: Priebežná informácia o činnosti Klubu kresťanských dôchodcov

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

berie na vedomie

priebežnú informáciu o činnosti Klubu kresťanských dôchodcov.

Svidník 6. august 2012 __ -
)

/"

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák

........./;;;7~torH.~.~
M Adrián Labun Ing. Miron Mikita
~oslanec MsZ poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 209/2012 zo 6. augusta 2012

k bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1212012, ktorým sa
mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník Č. 5/2011
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne

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. 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.

c:...--

Ing. Ján Holodňák
primátor

~
Overovatelia zápisnice: ~ A.~.~/...:.'..

Mgr. ~dŕián Ľabun
JW'SlanecMsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 210/2012 zo 6. augusta 2012

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

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

schval'uje

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 liste vlastníctva 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. Presná veľkost' prenajatých pozemkov bude určená geometrickým
plánom, a to v rozsahu cca 500 m2

.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

-4»-
.............é./.~.~ .
M . Adrián Labun
. poslanec MsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 211/2012 zo 6. augusta 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

schvaľuje

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

v katastrálnom území Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník za kúpnu cenu 1,00 EURO,
kupujúcej, Anne Paňkovej, SNP 597/55, Svidník, pričom kupujúci uhradí všetky náklady
súvisiace s prevodom pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Svidník 6. august 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: A/',.................., ť;( .
Mgr. ~ďŕián 'Labun

poslanec MsZ
/

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 212/2012 zo 6. augusta 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. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

odpredaj pozemku parcela KN Č. 983/352 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86,00 m2

vo vlastníctve mesta Svidník, vytvoreného geometrickým plánom Č. 23/2012 zo dňa 22.
marca 2012 z parcely KN C 9831100, katastrálne územie Svidník, zapísaný na liste vlastníctva
Č. 1, ktorý je priľahlý k budove Detského domova súp. Č. 513 za cenu 1730,00 EUR, t.j. 20,12
EUR/m2 pre Detský domov, Partizánska 306/6, Svidník, IČO: 00188298, za účelom
vybudovania oplotenia, pričom kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom
pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Svidník 6. august 2012 _- /

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:
/J

-/? ' •..................... ŕ._.Z:f .
Mgr. Adrián Labun
yašÍanec MsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 213/2012 zo 6. augusta 2012

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

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 spoločnosť VEVAS s.r.o., Čat. Nebiljaka 785/22, Svidník, požiadala
o pokračovanie nájmu Reštauračného zariadenia v Administratívnej budove nachádzajúcej sa
na Ul. Sov. hrdinov 200/33, rekonštrukciu, ktorého znášala na vlastné náklady a že chce
rekonštruovať suterénne priestory, vymeniť pivničné okná a rozšíriť reštauračné priestory
realizáciou zimnej záhrady z vlastných finančných zdrojov

a) schvaľuje

zámer na prenájom nehnuteľnosti - reštauračného zariadenia v Administratívnej budove
nachádzajúcej sa na Ul. Sov. hrdinov 200/33 v celkovej podlahovej ploche 268,80 m2 pre
VEVAS s.r.o., Čat. Nebiljaka 785/22, Svidník, IČO 36749289, na účely poskytovania
reštauračných služieb, na dobu určitú 10 rokov. Cena nájmu bude určená na základe Smernice
primátora mesta Svidník č. 4/2010 na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Svidník vo výške 4742,36 EUR/rok, poprípade podľa aktuálnej smernice
primátora. Nájomca sa zaväzuje investovať do predmetu nájmu za účelom jeho rekonštrukcie
a rozšírenia po dobu 10 rokov sumu 25 874,75 EUR bez DPH. Odber elektrickej energie,
plynu a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody bude zabezpečený prostredníctvom ich
dodávateľov v meste Svidník a nájomca je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávaní uvedených
energií a služieb s ich dodávateľmi,

b) určuje

zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti - reštauračného zariadenia v AdministratívneJ
budove nachádzajúcej sa na ul. Sov. hrdinov 200/33 v celkovej podlahovej ploche 268,80 m
pre VEVAS s.r.o., čat. Nebiljaka 785/22, Svidník, IČO 36749289, na účely poskytovania
reštauračných služieb za podmienok stanovených zákonom, na dobu určitú 10 rokov, za
nájomné vo výške 4 742,36 EUR/rok a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo
Svidníku na schválenie prenájom tejto nehnuteľnosti.

/' ~

Ing. Ján Holodňák
c_primátor

~//~~
····················l··················
M ro Adrián Labun

poslanec MsZ
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 214/2012 zo 6. augusta 2012

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

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova v súlade s §9a, ods. 9 písmeno c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dlhodobý prenájom pozemku parcela č. KNC 4124/5, ostatné plochy, vo výmere 5 605,00
m2 v katastrálnom území Svidník, minigolfového ihriska s 18 hracími poľami postaveného
na parcele Č. KNC 4124/5 v katastrálnom území Svidník a prevádzkovej budovy bez
súpisného čísla s 3 miestnosťami o celkovej podlahovej ploche 30,94 rrf a terasou
o podlahovej ploche 43,20 m- postavenej na pozemku parcela Č. KNC 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 a aby nedošlo k ďalšiemu znehodnocovaniu areálu, 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 EURO ročne. Nájomca sa zaväzuje investovať do
predmetu nájmu za účelom jeho rekonštrukcie a rozšírenia kultúrno - športového využitia
prvý až štvrtý rok nájmu 31 000,00 EUR, piaty a každý ďalší rok 1 000,00 EUR, celková
výška investície po dobu 30 rokov prestavuje sumu 57 000,00 EUR. Nájomca sa zaväzuje
využívať predmet nájmu na športovo - rekreačné účely.

Svidník 6. august 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

~

Overovatelia zápisnice: ............ ;--....
Mgr. Adrián Labun
/ -poslanec MsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 215/2012 zo 6. augusta 2012

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

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 9 v súčinnosti s § 9a, ods. 1 písm. c,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien

a) schvaľuje

zámer na prenájom časti všetkých podperných bodov (stlpov) verejného osvetlenia
a mestského rozhlasu vo Svidníku na trasu - Administratívna budova, Ul. Sov. hrdinov
200/33, smer ubytovňa mesta Svidník, Ul. Sov. hrdinov pre Vladimíra Kočana ELKVANT,
Kružľová 11 za účelom dočasného umiestnenia optického kábla na dobu 10 rokov. Nájomca
sa zaväzuje poskytnúť ako nájomné - nepeňažné plnenie spočívajúce v bezplatnom nájme
časti vyššie uvedeného optického kábla na trase - Administratívna budova, Ul. Sov. hrdinov
200/33, smer ubytovňa mesta Svidník Ul. Sov. hrdinov v rozsahu najmenej 25 % vodičov
optického kábla.

b) určuje

zverejniť zámer na prenájom všetkých podperných bodov (stlpov) verejného osvetlenia
a mestského rozhlasu vo Svidníku na trasu - Administratívna budova Ul. Sov. hrdinov
200/33, smer ubytovňa mesta Svidník Ul. Sov. hrdinov pre Vladimíra Kočana ELKVANT,
Kružľová 11 za účelom dočasného umiestnenia optického kábla na dobu 10 rokov za
podmienok stanovených zákonom za nájomné - nepeňažné plnenie spočívajúce v bezplatnom
nájme časti vyššie uvedeného optického kábla na trase - Administratívna budova, Ul. Sov.
hrdinov 200/33, smer ubytovňa mesta Svidník, Ul. Sov. hrdinov v rozsahu najmenej 25 %
vodičov optického kábla a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku na
schválenie samotný prenájom.

,/ ,/ -

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

..........~): ..
y-gŕ. Adrián Labun

. poslanec MsZ
Ing. Miron Mikita

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 216/2012 zo 6. augusta 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. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

odpredaj pozemku parcela KN C č. 484/1 O - zastavané plochy a nádvoria o výmere 52,00 m2

vo vlastníctve mesta Svidník, vytvoreného geometrickým plánom č. 56/12 zo dňa 6. júna
2012 z parcely KN C 484/1, katastrálne územie Svidník, zapísaný na liste vlastníctva č. 1,
ktorý je priľahlý k budove súp. č. 164 vo vlastníctve Ing. Jaroslava Duchoslava,
FLÓRACENTRUM a UNICUM s.r.o. a na ktorom je postavený prístrešok vo vlastníctve Ing.
Jaroslava Duchoslava, FLÓRACENTRUM za cenu 3300,00 EUR pre Ing. Jaroslava
Duchoslava, FLÓRACENTRUM, Mestisko 146, pričom kupujúci uhradí všetky náklady
súvisiace s prevodom pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Svidník 6. august 2012

/
/ - /

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: ...................~~.é. :
Mgr :Kdrián Labun
~slanec MsZ

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupitel'stva vo Svidníku č. 217/2012 zo 6. augusta 2012

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

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

schval'uje

uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) na odpredaj časti pozemku
parcela KN C Č. 1757/27 - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Svidník,
o výmere maximálne 10 m2, ktorá bude zastavaná Východoslovenskou distribučnou a.s.
stavbou blokovej trafostanice ajej príslušenstva s Východoslovenskou distribučnou a.s. za
cenu 300,00 EUR pre Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, Košice, pričom
kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku pred podaním návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a zároveň súhlasí so zriadením stavby
blokovej trafostanice ajej príslušenstva vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. na
pozemku parcela KN C Č. 1757/27 - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta
Svidník, v rozsahu max. 10m2•

Svidník 6. august 2012
/'

Ing. Ján Holodňák
primátor

~
)

.................~/.. ..:(c...
Mgr drián Labun

oslanec MsZ

1----Overovatelia zápisnice:

(

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 218/2012 zo 6. augusta 2012

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

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

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. E KN 1-1508 - ostatná plocha o výmere
13273,00 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 je to zakreslené v geometrickom pláne č.
35247568-7-3/2012, 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

, t. 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 všetky náklady súvisiace so zriadením vecného
bremena.

Svidník 6. august 2012

)
v

// /-
Ing. Ján Holodňák

primátor

Overovatelia zápisnice:

-;
~4 / ....•~................ ,-:""/'~ .

M~r. drián Labun
eslanec MsZ

t

Ing. Miron Mikita
poslanec MsZ

***************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 13.8.2012.
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