
Mestské zastupitel'stvo vo Svidníku

Závery z rokovania

2. zasadnutia Mestského zastupitel'stva vo Svidníku

konaného 30. decembra 2014

A) Zoznam prijatých uznesení

Číslo uznesenia: Uznesenie k bodu:

612014 Otvorenie, schválenie
mandátovej a volebnej
a určenie zapisovateľa

programu rokovania, voľba návrhovej,
komisie, určenie overovateľov zápisnice

7/2014 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé
úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy

8/2014 Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník

9/2014 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľby jej členov

1012014 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľby ich
predsedov a členov

1112014 Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník

12/2014 Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník

13/2014 Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského
zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník

1412014 Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

15-2112014 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nelmuteľného majetku mesta
Svidník

2212014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 9/2014
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník



23/2014 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č.. 10/2014
o ochrane a úprave podmienok podávania a požívania alkoholických
nápojov

24/2014 Návrh na schválenie Dodatku č. II k Zmluve o hospodárení s majetkom
mesta Svidník zo dňa 30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov

25/2014 Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom
- blok B6 a zmenu uznesenia MsZ č. 505/2014

26/2014 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník

27/2014 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
na 1. polrok 2015

28/2014 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015

29/2014 Rôzne
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B) Obsah prijatých uznesení

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 6/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Otvorenie, schválenie programu rokovania, vol'ba návrhovej, mandátovej
a volebnej 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,

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

Anna Vašková
Mgr. Pavel Olejár
Ing. Vladimír Žak

b)volí

ba) návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Peter Breznoščák
Mgr. Vladimír Kaliúák
PaedDr. Jozef Poperník

bb) mandátovú komisiu v zložení: Ján Hirčko
Mgr. Pavel Olejár
Ing. Vladimír Žak

bc) volebnú komisiu v zložení: PhDr. František Pochanič
PhDr. Ján Vook
Martin Ždiňak

c) schvaľuje

upravený program rokovania, z programu rokovania podľa pozvánky boli stiahnuté body Č.

10, II a 13.
»-:>

Svidnik30.decemb ~~ ~~

~r;" *;/ 1/
"~_'lr).~\y" '

O lia zánisni ~~ Iverovate la zaplsmce: t .
gr. Pavel Olejár Ing. Vladimír Žak
pplanec MsZ poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 7/2014 z 30. decembra 2014 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 30. december 2014

Ing. Ján Holodiíák. ,/,

pry;alor

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 8/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien

berie na vedomie,

Že za zástupcu primátora mesta, ktorý nie je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený
zo zamestnania, primátor mesta Ing. Ján Holodňák poveril poslanca Petra Pilipa, ktorý sa v
zmysle § l3b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien stáva členom
mestskej rady.

Ing. Ján Holodňák
primátor

&.

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice:

1/ ..
............/.1) .

MUp/~el Olejár-v:MsZ
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 9/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zriadenie mestskej rady a voľby jej členov

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 13b a § 14 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

a) zriaďuje

5- člennú mestskú radu,

b) berie na vedomie,

že prvým členom Mestskej rady vo Svidníku je Peter Pilip z dôvodu výkonu funkcie zástupcu
primátora mesta,

c) volí

za členov mestskej rady týchto poslancov:

ca) Mgr. Kamila Beňku,
cb) Mgr. Marcela Ivančovú,
cc) Mgr. Vladimíra Kaliňáka,
cd) Mgr. Pavla Olejára.

/~Í'

........~:.ki.L~.:.
Mgr. pJvel Olejár

poslanec MsZ
Vl

Ing. Ján Holodňák
primátor

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 1012014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľby ich predsedov a členov

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 15 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien

a) zriaďuje

tieto komisie mestského zastupiteľstva:
aa) Komisia finančná a správy majetku,
ab) Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia,
ac) Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež,
ad) Komisia sociálna, zdravotná a bytová,
ae) Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu,
af) Komisia na ochranu verejného poriadku,
ag) Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník,
ah) Komisia na šetrenie sťažností.

b) volí

za predsedu a za členov Komisie finančnej a správy majetku:
ba) Ing. Vladimír Žak; predseda,
bb) Mgr. Pavel Olejár; člen,
bc) ; člen,
bd) ; člen,
be) ; člen.

c) volí

za predsedu a za členov Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného
prostredia:
ca) Cyril Dudáš; predseda,
cb) Mgr. Kamil Beňko; člen,
cc) ; člen,
cd) ; člen,
ce) ; člen.

d) volí

za predsedu a za členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež:
da) PaedDr. Jozef Poperník; predseda,
db) Mgr. Nadežda Fedorková; člen,
de) ; člen,
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dd) ; člen,
de) ; člen.

e) volí

za predsedu a za členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej:
ea) PhDr. František Pochanič; predseda,
eb) Mgr. Marcela Ivančová; člen,
ec) ; člen,
ed) ; člen,
ee) ; člen.

t) volí

za predsedu a za členov Komisie podnikateJ'skej činnosti a obchodu:
fa) PhDr. Ján Vook; predseda,
fu) Martin Ždiňak; člen,
fc) ; člen,
fd) ; člen,
fe) ; člen.

g) volí

za predsedu a za členov Komisie na ochranu verejného poriadku:
ga) MVDr. Michal ZozuI'ák; predseda,
gb) Martin Ždiňak; člen,
ge) ; člen,
gd) ; člen,
ge) ; člen.

h) volí

za predsedu a za členov Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník:
ha) MUDr. Peter Breznoščák; predseda,
hb) Mgr. Vladimír Kaliňák; člen,
hc) Peter Pilip; člen.
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i) volí

~a predsedu a za členov Komisie na šetrenie sťažností'
la) PhDr. Ján Vook; predseda, .
ib) PhDr. František Pochanič; člen
ic) Ing. Vladimír Žak; člen, ,
id) ; člen,
ie) ; člen.

Ing. Ján Holodiiák
primátor.~

Overovatelia zápisnice: I '......M~~."pJ~"'oi~já~"'"
P·oslab.ee MsZ

V
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 11/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a podľa článku 7 odsek 5 písmeno a) ab) zákona Č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších zmien

a) zriaďuje

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta
Svidník,

b) volí

za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
mesta Svidník:

ba) Cyrila Dudáša (SNS),
bb) Mgr. Nadeždu Fedorkovú (SDKÚ-DS),
bc) Jána Hirčka (NEKA),
bd) MVDr. Michala Zozuľáka (SMER-SD),
be) Martina Ždiňaka (PRÁvo A SPRAVODLIVOSŤ),

c) určuje

prednostovi MsÚ zvolat' prvé zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník v termíne do 31. januára 2015.

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodiiák
primátor

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 12/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § II ods. 4 písmeno i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 3 odsek l a § 4
odsek l, 2 a 4 zákona NR SR Č. 25311994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien

a) prerokovalo

výšku mesačného platu primátora mesta Svidník,

b) určuje

po prerokovaní plat primátora mesta Svidník podľa § 3 ods. l zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obd a primátorov miest v znení
neskorších zmien a takto určený plat v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
zvyšuj e od 1. januára 2015 o 20 %.

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 13/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského

zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II a § 25 odsek 5 zákona SNR Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členova
tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník
so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.

Svidník 30. december 2014 ~~,
....................................... '~

Ing. Ján Holodňá~
prj~

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ

Mgr. P vel Olejár
posl ec MsZti
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 14/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

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

schvaľuje

5. zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, vrátane programov a podprogramov z plánu
10 241,96 tis. EUR na 10 284,23 tis. EUR v príjmovej a z plánu 9 944,68 tis. EUR na
9 986,95 tis. EUR vo výdavkovej časti rozpočtu tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe.

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodifák
p;:i11ííÚor

Jb
.~ AI /

....................lV.lJ .
Mgr. Pa el Olejár

poslan c MsZ
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 15/2014 z 30. decembra 2014 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 pozemkoch KN C číslo 202/1, 1180/1 a 1180/140, k.ú.
Svidník, zapísaných na liste vlastníctva Č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník (ďalej ako
povinného z vecného bremena) pre SLUŽBYT, s.r.o., IČO 31675361, Karpatská 56, 089 01
Svidník (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) pre rekonštrukciu technického
a technologického zariadenia v okrsku kotolní K4 a K6. Obsahom vecného bremena bude
povinnosť povinného strpieť realizáciu rekonštrukcie technického a technologického
zariadenia, ktoré bude slúžiť na účely prevádzky tepelného hospodárstva v okrsku kotolní K4
a K6. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne na dobu odpisovania tohto zariadenia podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Na účel povolenia stavby bude uzatvorená zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Oprávnený uhradí aj všetky náklady súvisiace
so zriadením vecného bremena.

SVidnik30.decembe~:Ol~ ~~~

~\_:_~T:;~\\:'l"~ ....I~;...J6~·H~i~dh·dk·..'
l;' /1 \ ~. primátor
\ .~~\L.I\U o /

~\ <:.> ..;~~i #tJ"~o'V.D'N·~·//
""::;,;_.~'

Overovatelia zápisnice: : .
Mg.r':

1
!1el Olejár

posV_ec MsZ
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 16/2014 z 30. decembra 2014 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 KN E číslo 1-1502 - ostatné plochy vo výmere l 476
m2, k.ú. Svidník, zapísaný na liste vlastníctva Č. 2883 vo vlastníctve mesta Svidník (ďalej ako
povinného z vecného bremena) pre BARDFARM, s. r. o., IČO 31 685 421, Kellerova 8, 085
Ol Bardejov (ďalej ako oprávnený z vecného bremena) pre vybudovanie kanalizačnej
a vodovodnej prípojky na slúžiaci pozemok v rámci stavby "POLIKLfNIKA MEDIC SK".
Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného strpieť realizáciu, užívanie
a prevádzkovanie kanalizačného a vodovodného potrubia a umožniť právo nerušeného
prístupu na pozemok, vykonávanie stavebných prác, prác spojených s pravidelnou údržbou,
opravami, rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou v trase kanalizačného a
vodovodného potrubia. 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 kanalizačného potrubia na slúžiacorn
pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho na slúžiaci pozemok a ceny 10,00
EUR/ml. Na účel povolenia stavby- bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena. Oprávnený uhradí všetky náklady súvisiace so zriadením vecného
bremena.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodiiák
primátor
i

Svidník 30. december 2014

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 17/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 1 pís. a) zákona č. 138/1991 Zb.

a) schvaľuje

vyhlásenie obchodnej verejnej .súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, S.č. 824, postavenej na parc. Č. KN C 549/6 a pozemku
parc. Č. KN C 549/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2

, kat. úz. Svidník
v nasledujúcom znení:

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33,08901 Svidník
zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom

vyhlasuje

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na " Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta")

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností - časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č, 824, postavenej na pozemku parc. Č. KN 549/6 a
pozemku parc. č. KN 549/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vytvoreného
geometrickým plánom Č. 100/2014 zo dňa 2014 z parcely KN C 549/5, kat. úz.
Svidník. Predaj nel:mutel'ností bol schválený uznesením MsZ č 2014 zo dňa 29.
decembra 2014 za kúpnu cenu minimálne 9 200,00 EUR. Cez priestory skladu prechádza
potrubie ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody z kotolne K2. S víťazom obchodnej
verejnej súťaže bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti kupujúceho trpieť umiestnenie existujúceho vedenia ústredného kúrenia a teplej
úžitkovej vody a jeho príslušenstva vo vlastníctve mesta Svidník v slúžiacich priestoroch
a umožniť vlastníkovi prístup za účelom údržby a opravy existujúceho vedenia ústredného
kúrenia a teplej úžitkovej vody a jeho príslušenstva v prospech mesta Svidník. Vecné
bremeno bude .zriadené bezodplatne na dobu neurčitú, Nehnuteľnosti sú vedené na liste
vlastníctva Č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník, kat. úz. Svidník, bez ťarchy.

PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže:
ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr do
...............•.. do hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

"OBCHODNÁ VEREJNÁ sútAŽ - ČASŤ SKLADU PRI KOTOLNI K2
S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMOK KN C 549/6 - NEOTVÁRAŤ"
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na adresu:
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
089 Ol Svidník

Každý účastník súťaže je POViIU1Ý zložiť finančnú zábezpeku vo výške 920,00 EUR na
účet mesta Svidník IBAN SK71 0900 0000 0006 2083 0347 alebo do pokladnice mesta
Svidník, doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do
obchodnej verejnej súťaže.' Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po
zaplatení kúpnej ceny zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník
súťaže nepodpíše kúpnu zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne
v prospech mesta Svidník a mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu
účastníkovi obchodnej verejnej súťaže podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny.
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podatel'ne MsÚ
Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú akceptované a budú z verejnej
obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nespÍňajú niektoré
z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, doklad o zložení
zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu aktuálneho
výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v prípade, že účastník je
podnikateľský subjekt. Navrhovatel' nemôže po predložení návrhu tento svoj návrh meniť
ani odvolať ho. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bude návrh
na vklad do katastra nehnuteľností k prevádzaným nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení
celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, príp.
geometrického plánu a nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30
dní od vyhodnotenia súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou na obchodnej verejnej súťaži, Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude k
oznámeniu predložený návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena.
V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy a zmluvy
o zriadení vecného bremena zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ
vyhradzuje právo túto súťaž v rozsahu k dotknutým nehnuteľnostiam zrušiť. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok zmeniť, súťaž zrušiť
alebo v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky predložené návrhy
bez udania dôvodu.

Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad - kancelária. H •••••••••••••••• na poschodí, dňa ..••..•..........• o hod.
Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili
návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto.

Kontakt (bližšie informácie poskytne):
Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/4863617
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b) určuje

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti ~ časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na parc. KN C 549/6 a pozemku
parc. KN C 549/6 v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže opakovať Jej
vyhlásenie do doby úspešného odpredaja nehnuteľností.

Ing. Ján Holodňák
primátor

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice: ............fI 1. .
Mgr. Pavel O ejár

poslanec MsZ •
-~

Ing. V adimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 18/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 1 pís. a) zákona č. 138/1991 Zb.

a) schval'uje

vyhlásenie obchodnej verejnej -súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, S.č. 824, postavenej na parc. Č. KN C 549/5 a pozemku
parc. Č. KN C 549/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, kat. úz. Svidník
v nasledujúcom znení:

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 Ol Svidník
zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom

vyhlasuje

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na " Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta")

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností - časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, S.č. 824, postavenej na pozemku parc. Č. KN 549/5 a
pozemku parc. Č. KN 549/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, vytvoreného
geometrickým plánom Č. 100/2014 zo dňa "" 2014 z parcely KN C 549/5, kat. úz.
Svidník. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ Č " " 2014 zo dňa 29.
decembra 2014 za kúpnu cenu minimálne 9 500,00 EUR Cez priestory skladu prechádza
potrubie ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody z kotolne K2. S víťazom obchodnej
verejnej súťaže bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti kupujúceho trpieť umiestnenie existujúceho vedenia ústredného kúrenia a teplej
úžitkovej vody a jeho príslušenstva vo vlastníctve mesta Svidník v slúžiacich priestoroch
a umožniť vlastníkovi prístup za účelom údržby a opravy existujúceho vedenia ústredného
kúrenia a teplej úžitkovej vody a jeho príslušenstva v prospech mesta Svidník. Vecné
bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú. Nehnuteľnosti sú vedené na liste
vlastníctva Č. l vo vlastníctve mesta Svidník, kat. úz. Svidník, bez ťarchy.

PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže:
ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr do
.................. do hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

"OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - ČASŤ SKLADU PRI KOTOLNI K2
S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMOK KN C 549/5 - NEOTVÁRAŤ"
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na adresu:
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
08901 Svidník

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 950,00 EUR na účet
mesta Svidník IBAN SK71 0900 0000 0006 2083 0347 alebo do pokladnice mesta Svidník,
doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej
verejnej súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej
ceny zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu
zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech mesta Svidník a
mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej
súťaže podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na
prezenčnej pečiatke podatel'ne MsÚ Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú
akceptované a budú Z verejnej obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené
ponuky, ktoré nespÍňajú niektoré z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh
kúpnej ceny, doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu
alebo fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka
v prípade, že účastník je podnikateľský subjekt. Navrhovateľ nemôže po predložení návrhu
tento svoj návrh meniť ani odvolať ho. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta bude návrh na vklad do katastra nehnuteľností k prevádzaným
nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie
znaleckého posudku, príp. geometrického plánu a nákladov spojených s podaním návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v
termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude k
oznámeniu predložený návrh kúpnej zmluv)' a zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade
necdôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje
právo túto súťaž v rozsahu k dotknutým nehnuteľnostiam zrušiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok zmeniť, súťaž zrušiť alebo v zmysle §
287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky predložené návrhy bez udania dôvodu.

Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad - kancelária na poschodí, dňa .....•..••........ o hod.
Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili
návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto.

Kontakt (bližšie informácie poskytne):
Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/4863617
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b) určuje

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností - časti skladu pri kotolni K2
s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, S.č. 824, postavenej na parc. KN C 549/5 a pozemku
parc. KN C 549/5 v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže opakovať jej
vyhlásenie do doby úspešného odpredaja nehnuteľností.

Svidník 30. december 2014

• + ••••• ~~ ••••• 'U" * ••• ~.. • .~+ .

Ing. Vladimír Zak
poslanec MsZ

Overovatelia zápisnice:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 19/2014 z 30. decembra 2014 k badu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstva vo Svidníku

mení

uznesenie mestského zastupiteľstva Č. 478 zo dňa 30. júna 2014 tak, že sa minimálna kúpna
cena znižuje zo 7 000,00 EUR na 4 900,00 EUR.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
pr~tor

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 20/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vyplývajúcich z toho, že Iveta Ľos - Božíková, 8. mája 635/30, Svidník, vlastní pozemky,
ktoré tvoria prístupovú cestuk mestskej ubytovni na Ul. Sovietskych hrdinov 628 a k
objektom mesta v areáli bývalého SOU

a) schvaľuje

zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos - Božíkovou, bez
vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:
l. Mesto Svidník odovzdáva a Iveta Ľos - Božíková nadobúda do vlastníctva pozemok parc.

Č. KN C 4529/13 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 500 mZ, vytvorený GP
Č. 32/2014 zo dňa 22. apríla 2014 z parcely KN C 4529/2 vo vlastníctve mesta Svidník,
zapísaný na liste vlastníctva Č. l, k.ú, Svidník.

Ťarchy: bez zápisu.
2. Iveta Ľos - Božíková odovzdáva a mesto Svidník nadobúda do vlastníctva pozemok parc.

Č. KN C 222/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 279 mZ a pozemok parc. Č. KN C
222/3 - ostatné plochy 221 m2

, vo vlastníctve Ivety Ľos - Božíkovej, zapísané na LV č.
1929, k.ú. Svidník.

Ťarchy: vecné bremeno právo prechodu pre peších a prejazdu motorovými vozidlami
cez pozemok KN 222/3 k parcelám KN 221/2 a KN 221/11 pre mesto Svidník, IČO:
331023.

Mgr. _avel Olejár
p0t!.nec MsZ

Ing. Vladimír Zak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Č. 21/2014 Z 30. decembra 2014 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

schvaI'uje

odkúpenie kogeneračnej jednotky v nadobúdacej hodnote 220 620,40 EUR, SIEMENS -
riadiaci systém v nadobúdacej hodnote 6000,27 EUR a meracej a regulačnej stanice
v nadobúdacej hodnote 8 156,61 EUR za cenu 1,00 EURO od SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská
56,08901 Svidník, IČO: 31675361 do vlastníctva mesta Svidník.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 22/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 9/2014
o určení školských obvodov pre základné školy v zriad'ovatel'skej

pôsobnosti mesta Svidník

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

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č..9/2014 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.

Svidník 30. december 2014

&~~/~~/('~'Yi- /? I 'G~,\
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Overovatelia ZáPisnic:-'~ _- ·/VW .

Ing. Ján Holodiiák
primátor

Mg . Pavel Olejár
posliec MsZ

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 23/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 10/2014
o ochrane a úprave podmienok podávania a požívanía alkoholických

nápojov

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

uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník Č. 10/2014 o ochrane a úprave podmienok
podávania a požívania alkoholických nápojov.

Svidník 3O. december 20 14

Ing. Ján Holodňák
primátor

~/

Overovatelia zápisnice:
~I~. Vl sdí . � kmg, a unur z.a '_

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 24/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na schválenie Dodatku Č. II k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník
zo dňa 30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov

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

schvaľuje

uzatvorenie Dodatku Č. 11 k zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej
dňa 3 O. 12.2 OOO medzi Mestom Svidník a spoločnosť ou, SLUŽB YI, s.r. o. v znení jej
neskorších dodatkov s takýmto jeho znením:

"Dodatok č. II
k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta. Svidník zo dňa 30.12.2000

v znení Dodatkov č. 1 ~10

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200, Svidník
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom
IČO: 00331023
na strane jednej
a

SLUŽBYT, s.r.o.
spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka Č. 1185/P
zastúpená JUDr. Gabrielom Kaliňákom, konateľ
sídlo: Karpatská 56, 089 Ol Svidník
IČO: 31675361
na strane druhej.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku Č. 11 k Zmluve o hospodárení s majetkom
mesta Svidník zo dňa 3O. 12.2000:

Zoznam hmotného investičného majetku Mesta Svidník zverenom do hospodárenia
spoločnosti Službyt, s.r.o. sa doplňa o : .

- Kotolňu 40 b.j, na Ul. Sovietskych hrdinov 432 vo Svidníku.

Ostatné články pôvodnej zmluvy v znení jej dodatkov Č. 1 - 10 ostávajú v platnosti.
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Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo
zmluvných strán.

Vo Svidníku, dňa

Ing. Ján Holodňák
primátor mesta Svidník

Svidník 30. december 2014
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Overovatelia zápisnice:

JUDr. Gabriel Kaliňák
konateľ spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o.

~~
Ing. Ján Holodňák

primátor

/:
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ

28



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 2512014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6
a zmenu uznesenia MsZ Č. 505/2014

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku

a) schvaľuje

L Investičný zámer mesta Svidník realizovať kúpu 33 nájomných bytov bežného štandardu,
ktoré vzniknú výstavbou bytového domu blok B6 a prislúchajúce] technickej vybavenosti
v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby: "Svidník - bytový
dom - blok B6", č.: 11044, vypracovanou spoločnosťou STAVOPROJEKT, s.r.o, Prešov
a vydanými stavebnými povoleniami - stavebné povolenie vydané Obcou Nižný Orlík č.
167/2011 - SPI177 dňa 28.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2012 na
stavbu "Svidník, bytový dom, blok B6" a súvisiace podobjekty v meste Svidník,
vodoprávne povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia v Stropkove č.
112011100516-003/No dňa 16.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2012 na
uskutočnenie vodnej stavby "Svidník, bytový dom, Blok B6 - SO 02 Kanalizačná
prípojka + odlučovač ropných látok" a stavebné povolenie vydané mestom Svidník č.
1720-6224/2011 dňa 29.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2012 na
stavbu: "Svidník, bytový dom, blok B6 - SO 09 Terénne úpravy a spevnené plochy",
vrátane ich zmien na parcele KN-C 118011, v k.ú. Svidník a v súlade so zmenou
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: " Svidník - bytový dom - blok
B6", z počtu 30 b.j. na 33 b.j., v súlade s vydaním rozhodnutím zmeny stavby pred •
dokončením vydanom stavebným úradom Mesta Svidník č. 191-445/2014 dňa
05.03.2014.

2. Účel kúpy nehnuteľnosti - obecných nájomných bytov bežného štandardu: "Svidník,
bytový dom, blok B6" na Ul. Karpatskej (33 bytových jednotiek) s technickou
vybavenosťou umiestnenom na parcele č. KN -C 1180/1, zastavané plochy a nádvoria,
LV č. l, v kat. území Svidník, rozostavaný bytový dom, blok B6, zapísaný na LV č. 3537,
na parcele 1180/471, rozostavaný bytový dom, blok B6.

3. Spôsob financovania realizácie kúpy nájomných bytov v bytovom dome, blok B6:
a) úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70%: t.j. 1163050,00 EUR,
b) dotácia ~ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 %:

t.j. 498450,00 EUR.

4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu nájomných bytov v bytovom dome
blok B6, na uJ. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník a parc. č. 1180/471 z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona Č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení zákona Č. 13412013 Z.z. a
podanie žiadosti o poskytnutie podpory na kúpu nájomných bytov bežného štandardu
stavby: Svidník, bytový dom, blok B6 na Ul. Karpatskej v súlade so zákonom NR SR č.
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150/2013 Z ..z. o Štátnom fonde rozvoja bývania vjeho platnom zneni.

5.. Zrealizovanie záložného práva na dokončené nehnuteľnosti po ich kúpe v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako formu ručenia úveru a zachovania nájomného charakteru bytov, v prípade
uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania počas celej doby
trvania tohto zmluvného vzťahu.

6. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania ručením za úver na kúpu
nájomného bytového domu nehnuteľnosťou vedenou na liste vlastníctva č. 3537,
katastrálne územie Svidník, ktorej výlučným vlastníkom je Ing ..Viliam Čech, K Surdoku
9, 080 01 Prešov, IČO 34347 470 v podiele 1/1 k celku, a to rozostavaným bytovým
domom blok B6, postavený na parcele registra CKN číslo 1180/471.

7. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania ručením za úver na kúpu
nájomného bytového domu nehnuteľnosťou vedenou na liste vlastníctva č. 1, katastrálne
územie Svidník, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Svidník, IČO: 00331023 v podiele
III k celku, a to pozemkom parcela registra CKN číslo 1180/1, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 45267 m2.

8. Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného
vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania v znení neskorších zmien.

9. Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona Č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,

10. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti ~ miestna komunikácia prislúchajúcej k nájomným
bytom v bytovom dome blok B6 (parc. Č. 1180/471, k.ú, Svidník), na ul. Karpatská, parc.
č. 1180/1, k.ú. Svidník z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
podľa zákona Č. 443/20 l O Z.z. o dotáciách 11arozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení
zákona Č. 134/2013 Z.z. vo výške 38040,00 EUR.

ll. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti ~ miestna
komunikácia prislúchajúce] k nájomným bytom v bytovom dome blok B6 (parc. č.
1180/471, k.ú, Svidník), na Ul. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník vo výške
61 560,00 EUR z rozpočtu mesta.

12. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti - verejná kanalizácia prislúchajúce] k nájomným bytom
v bytovom dome blok B6 (parc. č. 1180/471, k.ú. Svidník), na Ul. Karpatská, parc. č.
1180/1, k.ú. Svidník z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení
zákona Č. 134/2013 Z.z. vo výške 25900,00 EUR.

13. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - verejná
kanalizácia prislúchajúce] k nájomným bytom v bytovom dome blok B6 (parc. č.
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1180/471, k.ú. Svidník), na Ul. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník vo výške
11 100,00 EUR z rozpočtu mesta,

14. Podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na kúpu technickej vybavenosti - verejný vodovod prislúchajúce] k nájomným bytom
v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú. Svidník z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení zákona Č. 134/2013 Z.z. vo výške 890,00
EUR.

15. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - verejný
vodovod prislúchajúce] k nájomným bytom v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská,
parc. Č. 1180/1, k.ú. Svidník vo výške 390,00 EUR z rozpočtu mesta.

16. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu technickej vybavenosti - terénne
úpravy vrátane búracích prác a prípravných prác v objekte staveniska prislúchajúcej
k nájomným bytom v bytovom dome blok B6, na Ul. Karpatská, parc. č. 1180/1, k.ú.
Svidník vo výške 189942,84 EUR z rozpočtu mesta.

17. Zapracovanie splátok úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu: "Svidník, bytový dom, blok B6" do rozpočtu mesta Svidník v prípade
uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania počas celej doby
trvania tohto zmluvného vzťahu.

18. Dodatok Č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Ing. Viliam Čech,
K Surdoku 9,08001 Prešov, IČO: 34347470.

b) určuje

ba) Vedúcemu odboru finančného a správy majetku MsÚ Svidníku počas zmluvného
vzťahu so ŠFRB (30 rokov) zapracovávať do rozpočtu Mesta S~idník na príslušný
kalendárny rok splátky pre ŠFRB za poskytnutý úver na kúpu stavby: "Svidník, bytový
dom, blok B6".

bb) Vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja
MsÚ Svidník zaslať na ŠFRB Záverečný účet mesta Svidník za rok 2014 po jeho
schválení v MsZ v termíne do 30. júna 2015.
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c) ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zo dňa 29. septembra 2014 číslo 505/2014
názvom "Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6"
s výnimkou bodu Č. 17.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ

32



Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 26/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § II odsek 4 písmeno j) a § 18a odsek 2 zákona
SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

a) vyhlasuje

v zmysle § 18a odsek 2 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň 18. február 2015 (streda) za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta
Svidník, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku konaného dňa
18. februára 2015 (streda),

b) určuje

ba) nasledovné požiadavky, ktoré musí splŕiat' kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

baa) kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie,

bab) iné predpoklady:
baba) bezúhonnosť,
babb) riadiace a organizačné schopnosti,
babe) komunikatívnosť,

bb) prax vo verejnej správe, v kontrolnej alebo ekonomickej oblasti vítaná,

bc) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä
bca) meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj,
bcb) písomn)' súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § II zákona

Č. 122/2013 Zrz: o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

bd) že k prihláške je potrebné doložiť
bda) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
bdb) overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
bdc) profesijný životopis,

- ~
bdd) čestné prehlásenie o odbornej praxi,

be) termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 4. február 20 15 (streda) do 14,00 hod.,

bf) začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra na deň l. apríl 2015 (streda),

bg) dÍžku pracovného času hlavného kontrolóra na celý pracovný úväzok,
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bh) že prihlášku s požadovanými dokladmi je treba doručiť v zalepenej obálke s označením
hesla: "Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať!" osobne do podateľne Mestského
úradu vo Svidníku alebo zaslať na adresu: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 Ol
Svidník tak, aby bola doručená na Mestský úrad vo Svidníku najneskôr dňa 4. februára
2015 (streda) do 14.00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované
a nebude sa na ne prihliadať a budú z volieb vylúčené.

c) schvaľuje

dÍžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa 18. februára 2015 (streda) v trvaní
5 minút, pričom jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podI'a

- -

priezviska.

d) určuje

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník tajným hlasovaním.

Overovatelia zápisnice:

\
Svidník 30. december 2014

Ing. Ján Holodňák
primátor

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 27/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2015

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

schvaľuje

plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2015.

Svidník 30. december 2014

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Holodňák
primátor

Mgr. Pav, l Olejár
Iposlanec MsZ

l/
Ing. Vladimír Žak

poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 28/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na l. polrok 2015

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

a) schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2015,

b) poveruje

hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu.

Svidník 30. december 2014 ~~,
"."" .."" ..."." ..."" .." .."". ./

Ing. Ján Holodňák /'

Ing. Vladimír Žak
poslanec MsZ
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 29/2014 z 30. decembra 2014 k bodu:

Rôzne

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 prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta Svidník.

Overovatelia zápisnice:

~~~
~ .

Ing. Ján Holodňák
primátor

Ing. Vladimir Žak
poslanec MsZ

*****************.****.**.*.******.******* •••• *************** ••• ***********

Zverej nené na úradnej tabuli dňa 9.1 .2015.
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