MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 327
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle §18f ods.1 písm. b) a d) a §11 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
a) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

b) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov na 2. polrok 2018.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing. Slavomír Cichý,
Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko,
Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 328
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 18f ods.1. písm.d) a v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
b) schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu Mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 podľa predloženého
návrhu.

2. Použitie rezervného fondu na:
a) výkup budov na Námestí SNP v sume 30 000 €,
b) rekonštrukcia a asfaltovanie hospodárskeho dvora m.p. Služba v sume 60 000 €,
c) na spolufinancovanie kapitálových výdavkov projektu: „MsÚ Stropkov – zníženie
energetickej náročnosti budovy: v sume 10 000 €.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing. Slavomír Cichý,
Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko,
Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 329
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien
a) berie na vedomie
Informatívnu správu o pridelení Ratingového hodnotenia mesta Stropkov za rok 2017 ratingovou agentúrou
EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Ing. Slavomír Cichý,
Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko,
Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Mgr. Jana Slivková
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 330
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len
„školský zákon“) a § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien.
a) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Stropkov č.
1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov
zo dňa 19. 3. 2015.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 14
neprítomní: 4
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar,
Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč, MUDr. Martin Jakubov

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 331
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na svojom zasadnutí dňa 27. 6. 2018 po prerokovaní:
a) schvaľuje
1. Rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat, n. o. o dvoch členov, t. j. z troch členov na
piatich členov správnej rady.
2. Štvrtého člena správnej rady neziskovej organizácie MVDr. Michala Smaržíka
a piateho člena správnej rady neziskovej organizácie MVDr. Martina Ilečka.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 332
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3, ods. 2, písm. bd, Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Odpredaj časti pozemku KNC č. 2461, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 m2, ktorý tvorí diel 2
pozemku KNC č. 636/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 330 m2, vytvoreného geometrickým
plánom č. 24/2018, zo dňa 16.02.2018, z pozemku KNC 2461 vo vlastníctve mesta Stropkov, Hlavná 38/2,
091 01 Stropkov, IČO: 00331007, v podiele 1/1, tak ako je to zapísané v katastri nehnuteľnosti pre k. ú.
Stropkov na LV č. 1 Okresného úradu Stropkov – katastrálneho odboru, v prospech Pavla Bačika,
Hrnčiarska 1606/17, 091 01 Stropkov, do jeho výlučného vlastníctva, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 39,84 €,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zosúladenie právneho stavu so stavom skutočným.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 333
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámenu pozemkov:
1. pozemok KNC 1737/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 495 m2, zapísaného na LV č. 5105,
kat. územie Stropkov, podiel 1/1, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, ktorá slúži pre potreby
obyvateľov mesta Stropkov,
2. pozemok KNC 3111/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 514 m2, zapísaného na LV č. 5105,
kat. územie Stropkov, podiel 1/1 na ktorom viazne vecné bremeno zapísané na LV pod Z 516/12
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361,
3. pozemku KNC 3111/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, zapísaného na LV č. 5105, kat.
územie Stropkov, podiel 1/1, na ktorom je postavená časť bytového domu so súpisným číslom 1559,
ktorých vlastníkom je Dušan Večurkovský, trvale bytom Chotčanská 137/43, 091 01 Stropkov,
za:
1. pozemok KNC 1731, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 48 m2,zapísaného na LV č. 1, kat. územie
Stropkov, podiel 1/1,
2. pozemok KNC 1732/1, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 724 m2, zapísaného na LV č. 1, kat.
územie Stropkov, podiel 1/1,
ktorých vlastníkom je mesto Stropkov, bez následného vzájomného finančného vysporiadania, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Dušan Večurkovský, trvale bytom Chotčanská 137/43, 091 01 Stropkov
je vlastníkom pozemku KNC 1737/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 495 m2, zapísaného na LV č.
5105, kat. územie Stropkov podiel 1/1 na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, ktorá slúži pre potreby
obyvateľov mesta Stropkov, pozemku KNC 3111/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,
zapísaného na LV č. 5105, kat. územie Stropkov, podiel 1/1, na ktorom je postavená časť bytového domu so
súpisným číslom 1559 a vysporiadanie stavu skutočného so stavom právnym zapísaným v katastri
nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 4
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír
Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa: Mgr. Jozef Šimko, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 334
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3, ods. 2, písm. bd, Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Stropkov, ako budúcim predávajúcim
a vlastníkmi bytov v bytovom dome so súpisným číslom 694 - E2, Mlynská 694, 091 01 Stropkov, ako
budúcimi kupujúcimi na odpredaj časti pozemku KNC 2406 vo výmere 523 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, k.ú. Stropkov, podiel 1/1, z majetku mesta Stropkov, pričom predpokladaná výmera odpredávanej
časti pozemku je 21 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Presný rozsah bude určený geometrickým
plánom vypracovaným na náklady budúcich kupujúcich po kolaudácii stavby. Cena za odpredávanú
nehnuteľnosť bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán vo výške 26,35 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pri odpredaji časti pozemku KNC 2406 vo výmere 523 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Stropkov, podiel 1/1 ide o verejný záujem z dôvodu, že na časti pozemku budú
vybudované nové vchody tzv. domčeky do bytového domu na ulici Mlynskej 694, 091 01 Stropkov.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 335
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNE č. 848/2, orná pôda vo výmere 176
m2, zapísaná na LV č. 4210, katastrálne územie Stropkov na vlastníkovi, mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091
01 Stropkov, IČO: 00331 007, v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena, pričom predpokladaná
dĺžka podzemného káblového elektrického vedenia je cca 32 m a ochranné pásmo u podzemného káblového
elektrického vedenia bude 1 m na obe strany, pričom presný rozsah bude určený geometrickým plánom
vypracovaným na náklady budúcich oprávnených z vecného bremena po kolaudácii stavby, v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena, GAMA PLUS, s.r.o, Stropkovská 705/81, 089 01 Svidník, IČO:
44927011, pričom vecné bremeno budúceho povinného bude:
1. Strpieť umiestnenie podzemného káblového elektrického vedenia na slúžiacom pozemku, tak ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
2. Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedenej stavby.
3. Povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo
výkone práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike.
Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
podzemného káblového elektrického vedenia na časti nehnuteľnosti zaťažených vecným bremenom a právo
vstupu na tieto časti nehnuteľností za účelom údržby a prípadných opráv podzemného káblového
elektrického vedenia počas celej doby jeho životnosti. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré
bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 336
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNC č. 3111/10, zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 2126 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Stropkov na vlastníkovi, mesto
Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331 007, v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena,
tak ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii Ing. Peter Pašeň, zodpovedný projektant, pre stavbu
„Rodinný dom“ pričom predpokladaná dĺžka podzemného elektrického vedenia je 44 m a vodovodného
a kanalizačného potrubia je 8 m, ochranné pásmo u podzemného elektrického vedenia bude 1 m na obe
strany a ochranné pásmo u vodovodného a kanalizačného potrubia bude 1,5 m na obe strany, pričom presný
rozsah bude určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady budúcich oprávnených z vecného
bremena po kolaudácii stavby, v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena, Jána Vrabeľa a jeho
manželky Denisy Vrabľovej, rod. Niskáčovej, pričom vecné bremeno budúceho povinného bude:
1) Strpieť umiestnenie podzemného káblového elektrického vedenia a umiestnenie vodovodného
a kanalizačného potrubia, na slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne
na zriadenie vecného bremena.
2) Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedenej stavby.
3) Povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo
výkone práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike.
4) Dodržiavať obmedzenia, ktoré sú pre pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia uvedené
v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a STN.
Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
podzemného káblového elektrického vedenia, vodovodného a kanalizačného potrubia
na častiach
nehnuteľností zaťažených vecným bremenom a právo vstupu na tieto časti nehnuteľností za účelom údržby
a prípadných opráv podzemného káblového elektrického vedenia, vodovodného a kanalizačného potrubia
počas celej doby jeho životnosti. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať
s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 337
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3, ods. 2, písm. bd, Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer na zámenu novovytvorených pozemkov takto: Marián Sekeľ, Nábrežná 1820, 091 01 Stropkov, ktorý
je výlučným vlastníkom v podiele 1/1, pozemku KNC č.1273/2, a z tohto pozemku novovytvoreného
pozemku KNC 1273/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 zamení mestu Stropkov tento
novovytvorený pozemok za novovytvorený pozemok KNC 2477/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
53 m2 vytvorený z pozemku KNC č. 2477/2, ktorého výlučným vlastníkom v podiele 1/1 je mesto Stropkov,
s tým, že doplatí mestu Stropkov finančnú náhradu (doplatok) vo výške 903,60 €.
b) určuje,
že pri zámene pozemkov medzi mestom Stropkov a Mariánom Sekeľom, Nábrežná 1820, 091 01 Stropkov,
ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vysporiadanie pozemkov a zosúladenie právneho stavu so stavom
skutočným.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 338
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNC 2857/109, trvalý trávnatý porast
vo výmere 632 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Stropkov na vlastníkovi, mesto Stropkov,
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331 007, v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena, pričom
predpokladaná dĺžka plynového potrubia je cca 10 m a ochranné pásmo u plynového potrubia bude 1 m na
obe strany, pričom presný rozsah bude určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady budúceho
oprávneného z vecného bremena po kolaudácii stavby, v prospech budúceho oprávneného z vecného
bremena, Jozef Pribocký – CAR SERVICE PEPINO, Šarišská 18 , 091 01 Stropkov, IČO: 34825461, pričom
vecné bremeno budúceho povinného bude:
1. Strpieť umiestnenie plynového potrubia na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
2. Strpieť vstup a vjazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiaci
pozemok.
3. Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedenej stavby.
Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
plynového potrubia na časti nehnuteľnosti zaťažených vecným bremenom a právo vstupu na tieto časti
nehnuteľností za účelom údržby a prípadných opráv plynového potrubia počas celej doby jeho životnosti.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na
nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 339
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNC č. 1322, zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 1281 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Stropkov na vlastníkovi, mesto Stropkov,
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331 007, v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena, tak ako je
to zakreslené v projektovej dokumentácii Ing. arch. Lukáš Mihalko, zodpovedný projektant, pre stavbu
„Rodinný dom“ pričom predpokladaná dĺžka podzemného elektrického vedenia je cca 10 m a vodovodného
a kanalizačného potrubia je cca 8 m, ochranné pásmo u podzemného elektrického vedenia bude 1 m na obe
strany a ochranné pásmo u kanalizačného potrubia bude 1,5 m na obe strany, pričom presný rozsah bude
určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady budúcich oprávnených z vecného bremena po
kolaudácii stavby, v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena, JUDr. Matúša Motyku a jeho
manželky JUDr. Žanety Motykovej, rod. Kosztúrovej, pričom vecné bremeno budúceho povinného bude:
1) Strpieť umiestnenie podzemného káblového elektrického vedenia a umiestnenie kanalizačného potrubia,
na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
2) Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedenej stavby.
3) Povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo
výkone práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike.
4) Dodržiavať obmedzenia, ktoré sú pre pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia uvedené
v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a STN.
Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
podzemného káblového elektrického vedenia a kanalizačného potrubia
na častiach nehnuteľnosti
zaťažených vecným bremenom a právo vstupu na tieto časti nehnuteľnosti za účelom údržby a prípadných
opráv podzemného káblového elektrického vedenia a kanalizačného potrubia počas celej doby jeho
životnosti. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom
nehnuteľnosti na nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 14
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar,
Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Ing. Stanislav Kolcun
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 340
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNC 447/1, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 4649 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Stropkov, v podiele 1/1, parcela KNC 442/6,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1335 m2, zapísaná na LV č. 1968, katastrálne územie Stropkov,
v podiele 1/1, parcely KNC 438/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2, zapísaná na LV č. 1,
katastrálne územie Stropkov, v podiele 1/1, parcely KNC 437/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27
m2, zapísaná na LV č. 1279, katastrálne územie Stropkov, v podiele 47/75 a parcely KNC 435/4, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 327 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Stropkov, v podiele 1/1 na
vlastníkovi, mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331 007, ako povinného z vecného
bremena, tak ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii Ing. Peter Pašeň, zodpovedný projektant, pre
stavbu „Bungalov“ pričom predpokladaná dĺžka podzemného elektrického vedenia je cca 53 m a
vodovodného potrubia je cca 47 m, ochranné pásmo u podzemného elektrického vedenia bude 1 m na obe
strany a ochranné pásmo u vodovodného potrubia bude 1,5 m na obe strany, pričom presný rozsah bude
určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady budúceho oprávneného z vecného bremena po
kolaudácii stavby, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, Adriána Saloňa, Krátka 1669/6
091 01 Stropkov, pričom vecné bremeno budúceho povinného bude:
1. Strpieť umiestnenie podzemného káblového elektrického vedenia a umiestnenie vodovodného potrubia,
na slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného
bremena.
2. Strpieť vstup a vjazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiace
pozemky.
3. Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej stavby.
4. Povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo
výkone práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike.
5. Dodržiavať obmedzenia, ktoré sú pre pásmo ochrany vodovodného potrubia uvedené v príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisoch a STN.

Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
podzemného káblového elektrického vedenia a vodovodného potrubia na častiach nehnuteľností zaťažených
vecným bremenom a právo vstupu na tieto časti nehnuteľností za účelom údržby a prípadných opráv
podzemného káblového elektrického vedenia a vodovodného potrubia počas celej doby jeho životnosti.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na
nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 15
neprítomní: 3
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 2
Za: Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková, Ing. Slavomír
Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor
Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Róbert Fatľa, Ing. Stanislav Kolcun
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký, Slavomír Rapáč

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 341
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. fb) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
vo výške 3,54 EUR/m2, na časti dotknutej nehnuteľnosti, parcela KNC 2533/1, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 10 975 m2, zapísaného na LV č.1, kat. územie Stropkov na vlastníkovi, mesto Stropkov, Hlavná
38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331 007, v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena, pričom
predpokladaná dĺžka kanalizačného potrubia je cca 3 m a ochranné pásmo u kanalizačného potrubia bude
1,5 m na obe strany, pričom presný rozsah bude určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady
budúcich oprávnených z vecného bremena po kolaudácii stavby, v prospech budúcich oprávnených
z vecného bremena, vlastníci bytov, Kalinčiakova 1043/14, 091 01 Stropkov, pričom vecné bremeno
budúceho povinného bude:
1. Strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
2. Strpieť prechod a prejazd budúceho oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedenej stavby.
3. Dodržiavať obmedzenia, ktoré sú pre pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia uvedené
v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a STN.
Vecnému bremenu bude zodpovedať právo budúceho oprávneného z vecného bremena na zachovanie
kanalizačného potrubia na časti nehnuteľnosti zaťažených vecným bremenom a právo vstupu na tieto časti
nehnuteľností za účelom údržby a prípadných opráv kanalizačného potrubia počas celej doby jeho životnosti.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na
nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin Jakubov, Radko Kmiť,
Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Slavomír Rapáč
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 342
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3, ods.2, písmeno ca) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 6 ods. 1 a § 6a ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien.
a) schvaľuje
Zverenie majetku mesta Stropkov do správy:
1. Stojisko 1 polo podzemné kontajnery MOLOK DOMINO GLOBAL na ul. Krátkej postavené na parcele
KNC 1250/1
v celkovej obstarávacej cene spolu: 30 922,85 €
zostatková cena k 30.06.2018
30 493,35 €
2. Stojisko 2 polo podzemné kontajnery MOLOK DOMINO GLOBAL na ul. Hrnčiarskej postavené na
parcele KNC 1250/46
v celkovej obstarávacej cene spolu: 31 820,41 €
zostatková cena k 30.06.2018
31 378,45 €
do správy Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, IČO: 31305784, od
01.07.2018.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 343
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien
a) schvaľuje
Predaj pozemku – pozemku KNC 461 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, vo vlastníctve mesta
Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, v podiele 1/1, tak ako je to zapísané v katastri
nehnuteľností pre k.ú. Stropkov na LV č. 1 Okresného úradu Stropkov – katastrálneho odboru v prospech
Valentína Hmurčík, Akad. Pavlova 314/17, 091 01 Stropkov, do jeho výlučného vlastníctva, podiel 1/1, za
celkovú kúpnu cenu 385,94 EUR.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko, Marián Bujdoš
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

STROPKOVE

UZNESENIE
č. 344
z 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Stropkove
konaného dňa 27.06.2018

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b,d, Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Stropkov zo dňa 11.12.2013 a § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Prenájom plynárenského zariadenia - „Rozšírenie plynovodu ul. Zámocká v Stropkove vrátane 10 ks
prípojok“, v prospech SPP-Distribúcia a.s., IČO: 35910739, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za týchto
podmienok:
1. Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Nájomné bude v sume 1 € ročne pričom k takto stanovenému nájomnému bude účtovaná DPH v zmysle
platných právnych predpisov.
3. Zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana iba z dôvodov spočívajúcich v porušovaní dojednaných
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zaplatiť splatné nájomné je
prenajímateľ oprávnený vypovedať zmluvu len v prípade, ak nájomca nezaplatil splatné nájomné ani
v lehote 60 dní od upozornenia na jeho nezaplatenie, zaslaného písomne doporučenou zásielkou na adresu
sídla nájomcu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí sa doručiť druhej zmluvnej strane. Výpovedná
doba bude 12 mesiacov a začne plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: SPP Distribúcia je vlastníkom, resp. prevádzkovateľom všetkých
plynárenských zariadení a rozvodov na území mesta a mesto Stropkov má záujem o napojenie rodinných
domov na Zámockej ulici na plynovodnú sieť.

Podpísané dňa 28.06.2018

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 18
prítomní: 16
neprítomní: 2
za: 15
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
Za: Róbert Fatľa, Ing. Dušan Lukáč, Mgr. Jozef Šimko, Mgr. Daniel Hubáč, Mgr. Viliam Mihok, Mgr. Jana Slivková,
Ing. Slavomír Cichý, Michal Sykora, Slavomír Rapáč, Milan Pavúk, Ing. Stanislav Kolcun, MUDr. Martin
Jakubov, Radko Kmiť, Mgr. Jaromír Zachar, Ing. Tibor Paňko,
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval: Marián Bujdoš
Neprítomný: Mgr. Alfonz Veselý, Mgr. Peter Lehocký

