
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

Závery z rokovania

14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

konaného 4. septembra 2012

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

219/2012 Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,
určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

220/2012 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

221/2012 Rokovania mestskej rady - informácia a závery

222/2012 Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informačno-
navigačného systému v meste Svidník

223/2012 Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných
investíciách a o zrážkových vodách v meste Svidník

224/2012 Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku
2012

225-226/2012 - Informatívne správy o činnosti FK Drustav Svidník za súťažný ročník
2011/2012 a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013

227/2012 Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV
REGION do káblových rozvodov v meste Svidník

228-236/2012 - Informatívne správy o pripravenosti základných škôl a školských
zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013

237/2012 Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov
zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení voči ním
podľa osobitného predpisu



238/2012

239/2012

240/2012

241-246/2012 -

24712012

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 13/2012
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník

Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za
1. polrok 2012

Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník

Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok
2012
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B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 219/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Otvorenie, schválenie programu rokovania, vol'ba návrhovej komisie, určenie
overovatel'ov zápisnice a určenie zapisovatel'a

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

a) berie na vedomie, že

aa) za zapisovateľku bola určená
ab) za overovateľov zápisnice boli určení:

Anna Vašková
Mgr. Marcela Ivančová
MUDr. Viliam Revický

b) volí

návrhovú komisiu v zložení: Cyril Dudáš
Viktor Varchola
Andrej Tyč

c) schvaľuje

program rokovania podľa pozvánky.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

MUDr. Viliam Rev cký
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 220/2012 zo 4. septembra 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 Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Iv čov á

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam Rev' ký

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 221/2012 zo 4. septembra 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
primátor

//)~
/ ~.' .

Mgr. Marcela vančová
poslankyňa MsZ

MUD~.vili~4
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:

5



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 222/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informačno - navigačného
systému v meste Svidník

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

berie na vedomie

informatívnu správu o možnosti realizácie mestského informačno - navigačného systému
v meste Svidník.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

./

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 223/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných investíciách
a o zrážkových vodách v meste Svidník

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

berie na vedomie

informatívnu správu o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných investíciách a o zrážkových
vodách v meste Svidník.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

/

/ r'

MUDr. Viliam Revi
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 224/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012

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

berie na vedomie

informatívnu správu o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012.

Svidník 4. september 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Viliam Revic '

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 225/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o činnosti FK Drustav Svidník za sút'ažný ročník 2011/2012
a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o činnosti FK Drustav Svidník za súťažný ročník 201112012
a o pripravenosti na súťažný ročník 201212013.

/

/

:/~'
~ �������� u

»: Ing. Ján Holodňák
primátor

Mgr. Marcela vančová
poslankyňa MsZ

......~ .
MUDr. Viliam Revieký

poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 226/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o činnosti Školského strediska záujmovej činnosti pri
Základnej škole na Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku o pripravenosti

na sút'ažný ročník 2012/2013 vo futbale žiakov

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

berie na vedomie

informatívnu správu o činnosti Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole na
Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013 vo
futbale žiakov.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

10



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 227/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION
do káblových rozvodov v meste Svidník

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

a) berie na vedomie

informatívnu správu o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION do káblových
rozvodov v meste Svidník,

b) odporúča

vedeniu mesta rokovať o uzavretí zmluvy o spolupráci s televíziou TV REGION a túto
predložiť Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku na schválenie.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice:
gr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 228/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení
v meste Svidník na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník
na školský rok 2012/2013.

/
Ing. Ján Holodňák

prirnátoy

Overovatelia zápisnice:
~č~~á

poslankyňa MsZ
MUD;.vili~;;;R~l

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 229/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy na Ul. Komenského 307/22
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy na Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku
na školský rok 2012/2013.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

Mgr. Marcela'lvančová
poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 230/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy na Ul. 8. mája 640/39
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy na Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku na
školský rok 2012/2013.

Ing. Ján Holodňák
primátor

MUDr. Viliam Revic r

poslanec MsZ

Svidník 4. september 2012 /' /

Overovatelia zápisnice:

,~ ./

···~~.M~~~~J~~~Č~~i
poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 231/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Základnej školy na Ul. karpatskej 803/11
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Základnej školy na Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku na
školský rok 2012/2013.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

'"

�� H.H ������ !!&I!.J..
gr. Marcela Iv nčová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam Revický

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 232/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku
na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku na školský rok
201212013.

Svidník 4. september 2012

Ing. Ján Holodii á;
primátor

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Viliam Revic '

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 233/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra 318/23
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku na
školský rok 2012/2013.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: t···········..·..··························· ....~L.
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam Revický

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 234/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy na Ul. 8. mája 500/56
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy na Ul. 8. mája 500/56 vo Svidníku na
školský rok 2012/2013.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

....~ ..~ ..
MUDr. Viliam Revický

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 235/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Materskej školy na Ul. gen. Svobodu 744/33
vo Svidníku na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy na Ul. gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku
na školský rok 2012/2013.

Svidník 4. september 2012

»:

Iyáán. H?loJliíá
pn át6r

/

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

....~ .
MUDr. Viliam Revický

poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 236/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o pripravenosti Centra vol'ného času vo Svidníku
na školský rok 2012/2013

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

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti Centra voľného času vo Svidníku na školský rok
2012/2013.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Overovatelia zápisnice: .... ~ ..c
gr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam Revický

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 237/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
a odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto

nedostatky a o uplatnení opatrení voči ním podl'a osobitného predpisu

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

berie na vedomie

informatívnu správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a odstránení
príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení
opatrení voči ním podľa osobitného predpisu.

Svidník 4. september 2012

.......................... ;....... ..
Ing. Ján Holo ňák

primátor

Overovatelia zápisnice: MU~cl;ý·
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 238/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 13/2012 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriad'ovatel'skej pôsobnosti 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. 13/2012 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primáto

\

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 239/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník
za 1. polrok 2012

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

berie na vedomie

informatívnu správu o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2012 .

Overovatelia zápisnice:

.~-~-;? /:,/.~/ / ?/ ~Z__-;-
,P .

Svidník 4. september 2012

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

MUDr. Viliam Revi ký
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 240/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012

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

a) schvaľuje

strednodobú finančnú výpomoc do výške 199,7 tis. EUR z účtu č. 3616913012/5600 (účet na
výsadbu a údržbu drevín) na dobu do 31. decembra 2017, ktorý by bol použitý na splatenie
revolvingového úveru vo VUB, a.s.,

b) určuje

zabezpečiť splácanie poskytnutej výpomoci v pravidelných mesačných splátkach po 3 330,00
EUR, počnúc od 1. januára 2013 na účet č. 3616913012/5600,

c) schval'uje

krátkodobú finančnú výpomoc so splatnosťou do 31. decembra 2013 vo výške 232,9 tis. EUR
z účtu č. 3616913012/5600 (účet na výsadbu a údržbu drevín), ktorá by bola použitá na
investičnú činnosť mesta Svidník,

d) určuje

zabezpečiť splatenie poskytnutej finančnej výpomoci do 31. decembra 2013 na účet č.
3616913012/5600,

e) schval'uje

1. zmenu programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012 z plánu 9468,2 tis. EUR na
10 110,7 tis. EUR v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu.

--;7 ~ _,,~

Svidník 4. september 2012 ---:- ~~~

Ing. Ján Holo~ nák
primátor

Overovatelia zápisnice:
~gr.~arcel Ivančová

poslankyňa MsZ
~UDr. Viliam vický

poslanec M Z
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 241/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného 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 VEV AS, 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

schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti - reštauračného zariadenia v Administratívnej budove nachádzajúcej
sa na Ul. Sov. hrdinov 200/33, v celkovej podlahovej ploche 268,80 m2 pre VEV AS, 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 v znení Smernice primátora č. 3/2012, ktorou sa doplňa smernica č. 4/2010 o určení
výšky cien za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Svidník vo výške 4742,36
EUR/rok, pričom cena za nájom bude upravovaná 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.

Svidník 4. september 2012

Ing. Já';JJt!lnák
~pnmator

Mgr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

Overovatelia zápisnice:

25



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 242/2012 zo 4. septembra 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 pís. c,
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien

schvaľuje

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 ll,
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.

Svidník 4. september 2012

.~ .Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam Re ický

poslanec Ms
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 243/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného 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 pozemkov parcela KN C 101126 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75,00 m2,

ktorý je priľahlý k budove sup. č. 80 vo vlastníctve Ing. Vladimíra Vodilu, parcela KN C
101120 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 179,00 m2, na ktorom je postavené
parkovisko vo vlastníctve Ing. Vladimíra Vodilu a parcela KN C 202/616 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 31,00 m2

, ktorý je priľahlý k parkovisku a využíva sa ako prístupová
cesta k nim, vytvorených GP č. 27/2012 zo dňa ll. mája 2012 z parcely KN C 101/1,
katastrálne územie Svidník, zapísané na liste vlastníctva č. 1 za cenu 11 040,00 EUR pre Ing.
Vladimíra Vodilu, Makovická 93/2, Svidník a zriadenie bezodplatného vecného bremena na
pozemok parcela KN C 202/616, spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť uloženie
inžinierskych sietí a umožniť prístup na pozemky, za účelom ich údržby a opravy a za účelom
verejného prístupu na pozemok, pričom kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace
s prevodom pozemku pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Y'~~/
·I~;:Jd~·~~

nmátor

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Iv, čová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam R ický

poslanec M Z
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 244/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného 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 pozemky parcela Č. KN C 101/25 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 182,00 m2

, parcela Č. KN ClO 1/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 167,00 m2

, parcela Č. KN C 202/617 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11,00
m2

, parcela Č. KN C 84/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 377,00 m2
, parcela Č. KN C

202/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 303,00 m2 a parcela Č. KN E 1-1 501 -
ostatné plochy a nádvoria o výmere 21 321,00 m2, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve
mesta Svidník (ďalej ako povinného z vecného bremena) pre Ing. Vladimíra Vodilu (ďalej
ako oprávnený z vecného bremena), pre údržbu existujúcich podzemných inžinierskych sietí
a ich príslušenstva na slúžiacom pozemku. Obsahom vecného bremena bude povinnosť
povinného trpieť umiestnenie podzemných inžinierskych sietí a ich 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
údržbe a opravách podzemných inžinierskych sietí a ich príslušenstva. Vecné bremeno sa
zriadi za jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností vo výške určenej
ako súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2

, t. j. dlžkou podzemných
inžinierskych sietí na slúžiacom pozemku a šírkou ich ochranných pásiem zasahujúcich na
slúžiaci pozemok a ceny 5,00 EUR/m2

. Oprávnený uhradí všetky náklady súvisiace
so zriadením vecného bremena pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 245/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného 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 ľozemok parcela Č. KN C 1199/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20766,00 m , katastrálne územie Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník
(ďalej ako povinného z vecného bremena) pre INVEST PRO - SK, spol. s r.o., Vagrinec 40,
IČO: 36505471 (d'alej ako oprávnený z vecného bremena) pre stavbu vodovodnej prípojky
na slúžiacom pozemku a spočívajúceho v práve prechodu po pozemku parcela Č. KN C
2329120 od Ul. Sovietskych hrdinov. Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného
trpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 údržbe a opravách vodovodnej prípojky
a právo oprávneného prechodu po pozemku parcela Č. KN C 2329/20 od Ul. Sovietskych
hrdinov. Vecné bremeno sa zriadi za jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnutel'nosti vo výške určenej ako súčin rozsahu vecného bremena určeného plochou v m2,

t. j. dlžkou vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku a šírkou jej ochranného pásma
zasahujúceho na slúžiaci pozemok a ceny 5,00 EUR/m2

. Oprávnený uhradí všetky náklady
súvisiace so zriadením vecného bremena pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností.

Svidník 4. september 2012

gr. Marcela Ivančová
poslankyňa MsZ

..................... ··f········MUDr. Viliam e ický
poslanec Ms

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 246/2012 zo 4. septembra 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. KN C 202/1 - ostatné plochy o výmere
112 436,00 m2

, katastrálne územie Svidník vo vlastníctve mesta Svidník (d'alej ako
povinného z vecného bremena) pre Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO:
35763469 (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) pre realizáciu optickej
telekomunikačnej prípojky do obytného domu V2 na Ul. Ľudovíta Štúra 489/9, Svidník.
Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného trpieť umiestnenie optického
telekomunikačného kábla 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 údržbe a opravách optického
telekomunikačného kábla. 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 optického telekomunikačného kábla 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 pred
podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Svidník 4. september 2012

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcela Ivančová

poslankyňa MsZ
MUDr. Viliam R vický

poslanec M Z
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 247/2012 zo 4. septembra 2012 k bodu:

Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za l. polrok 2012

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

berie na vedomie

informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2012.

Overovatelia zápisnice:

~~~~
. ~.-

Svidník 4. september 2012

Ing. Ján Holodňák
primátor.- ~---

Mgr. Marcela lančová
poslankyňa MsZ

MUDr. Viliam Revic '
poslanec MsZ

***************************************************************************
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 6.9.2012.
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