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o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe ( poslaneckého
návrhu na doplnenie ) plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok roku 2018 bola vykonaná finančná
kontrola na mestskom úrade v Snine.

Kontrola vymáhania daňových pohľadávok k 31.7.2017

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti

Cieľ kontroly : preveriť stav pohľadávok z daňových príjmov a proces ich vymáhania ku 31.12.2017

Kontrolované obdobie: Daňové pohľadávky od ich vzniku, evidované ku 31.12.2017

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

JUDr. Ján Paľovčík, Anna Kuncová

Miesto vykonania kontroly: Mestský úrad v Snine, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 10.05..2018 do 25.05.2018 s prerušením

Mesto Snina je poverené vykonávať správu tých daní a poplatkov, ktoré sú príjmom jeho rozpočtu..
Správa dane sa riadi ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
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sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o správe daní a
poplatkov”), ktoré určujú povinnosti správcom dane, daňovníkom, ale aj tretím osobám .
Správou dane sa rozumie aj evidencia a registrácia daňovníkov, overovanie podkladov, ktoré sú
potrebné pre správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie dane a jej
splátok vrátane evidovania daňových nedoplatkov a preplatkov, daňové exekučné konanie, ako aj
ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov podľa procesného zákona alebo podľa osobitných
daňových predpisov. Platenie dane z nehnuteľností upravuje zákon o dani z nehnuteľností, ktoré
určuje termíny platenia daňových povinností. Daňovník je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností tomu
správcovi dane, u ktorého je daň z nehnuteľností predpísaná a ktorý túto daň spravuje.
Daňové nedoplatky a sankčný úrok
Kto nezaplatil vyrubenú splatnú sumu dane na daň z nehnuteľností najneskôr v deň jej splatnosti, stáva
sa daňovým dlžníkom a u správcu dane vzniká daňový nedoplatok, za ktorý je správca dane povinný
daňovníkovi vyrubiť sankčný úrok v zmysle zákona o správe daní a poplatkov č.563/2009
Vymáhanie daňových nedoplatkov
Daňové nedoplatky správca dane vymáha v rámci daňového exekučného konania podľa zákona o
správe daní a poplatkov. Mesto Snina ako správca dane z nehnuteľností môže zabezpečiť vymáhanie
daňových nedoplatkov aj podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa zákona o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Kompetencia mesta vymáhať špecifikované miestne dane a miestny poplatok procesným postupom
podľa zákona o správe daní a poplatkov je daná prostredníctvom § 102 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, pretože toto ustanovenie hovorí, že pokiaľ v zákone nie je ustanovené inak, na
konanie sa vzťahuje tento všeobecný zákon č. 563/2009. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
Mesto Snina hospodári s verejnými finančnými prostriedkami, s ktorými je povinné nakladať
hospodárne, účinne, efektívne a účelne a to nie len pri výdavkoch, ale aj pri napĺňaní príjmovej časti
rozpočtu.
Konkrétna činnosť mesta – Oddelenie finančné - na úseku správy poplatkov za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad sa skladá z : evidencia a registrácia poplatníkov, v spolupráci s Oddelením
správy majetku mesta, registrovanie povinných subjektov, overovania podkladov potrebných na
správne a úplné zistenie poplatku, kontrola poplatníkov, evidovanie poplatkov vrátane vysporiadania
preplatkov, konania na vymoženie nedoplatkov, povolenia splátok poplatkov, odpustenia nedoplatku,
ako aj odpísania poplatkov pre nevymožiteľnosť, súčinnosť pri exekučnom konaní, ďalšie činnosti
správcu poplatku a iných orgánov podľa zákona o správe daní alebo v zmysle iných osobitných
zákonov. Tieto poplatky tvoria významnú položku príjmovej časti plnenia rozpočtu mesta, a preto je
potrebné venovať činnostiam vedúcim ku aktivite správcu poplatkov a platobnej disciplíne občanov
zvýšenú pozornosť.
Správca poplatku vedie evidenciu poplatníkov v elektronickej podobe, kde sú vedené údaje týkajúce
sa danej agendy spracované v programe KORWIN. Súčasťou programu sú všetky dôležité funkcie
potrebné pre správnu evidenciu subjektov, vzniku alebo zániku povinnosti platiť poplatok za KO a z
toho vyplývajúce preplatky, resp. nedoplatky. Sumárne sa tieto informácie automaticky premietnu v
účtovníctve mesta.
Jednotný postup pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok v zmysle zákonných ustanovení zastrešuje
Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine zo dňa 29.11.2006.
Ku dňu začatia kontroly ako aj počas priebehu výkonu kontroly, predložil kontrolovaný
subjekt ku kontrole požadovanú dokumentáciu a počas výkonu kontroly podávali v prípade potreby
zodpovední zamestnanci vysvetlenia.
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Chcel by som upozorniť vedenie mesta, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po
šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca
dane v lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po
skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas daňového exekučného konania táto
lehota neplynie.
Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v
rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke
daňový dlžník nemôže podať odvolanie.
Súvisiace zákony :
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oblasť kontroly :
♣ Pohľadávky – daň z nehnuteľnosti – právnické osoby
♣ Pohľadávky – daň z nehnuteľnosti – fyzické osoby
♣ Pohľadávky – daň za psa
♣ Pohľadávky – daň za ubytovanie
♣ Pohľadávky – daň za užívanie verejných priestranstiev
♣ Pohľadávky - daň za KO a DSO – právnické osoby
♣ Pohľadávky - daň za KO a DSO – fyzické osoby
♣ Pohľadávky - hracie automaty

Podľa Inventúrneho zoznamu daňových pohľadávok Mestského úradu v Snine ku 31.12.2017 bola na
účte 318 evidovaná ku 31.12.2016 suma pohľadávok vo výške 298 095,63 €, ku koncu roku 2017
suma narástla na hodnotu 332 580,51 €, čo predstavuje nárast o 11,57 %.
Podľa Inventúrneho zoznamu daňových pohľadávok Mestského úradu v Snine ku 31.12.2017 bola na
účte 319 evidovaná ku 31.12.2016 suma pohľadávok vo výške 206 142,86 €, ku koncu roku 2017
suma narástla na hodnotu 210 392,14 €, čo predstavuje nárast o 2,06 %.
Suma všetkých daňových pohľadávok Mestského úradu v Snine ku 31.12.2017 bola ku 31.12.2016
suma pohľadávok vo výške 504 238,42 €, ku koncu roku 2017 suma narástla na hodnotu 542 972,65
€, čo predstavuje nárast o 7,68 %. Prehľad jednotlivých položiek ponúka nasledujúca tabuľka ( údaje
v € ).

5

Popis položky
Poplatok za odpad
Penále z poplatkov za odpad
Pokuty z poplatkov za odpad
Daň z nehnuteľnosti
Penále k dani z nehnuteľnosti
Daň za psa
Predajné automaty
Nevýherné hracie prístroje
Sklápacie garáže
Predajné automaty
Daň za ubytovanie
Taxikári
Cirkusy
Spolu

Stav ku 01.01.2017

241 357,83
56 639,80
98,00

Stav ku 31.12.207

275 709,28
56 773,23
98,00

Nárast/ pokles( %)
14,23 %
0,23 %
=

205 174,45

208 541,68

1,64

684,55
68,00
0
144,94
165,92
504 238,48

746,86
68,00
1 103,60
0,00
0,00
542 972,65

9,10
=
100
-100
-100
7,68 %

Dávam do pozornosti skutočnosť, že v §81 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. je uvedené, že na zabezpečenie daňového nedoplatku
môže rozhodnutím správcu dane vzniknúť záložné právo k predmetu záložného práva vo vlastníctve
daňového dlžníka alebo k pohľadávke daňového dlžníka. Rovnako môže správca 56 dane rozhodnúť o
zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k predmetu záložného práva, ktorý
daňový dlžník nadobudne v budúcnosti, a to aj vtedy, ak predmet záložného práva vznikne v
budúcnosti alebo jeho vznik závisí od splnenia podmienky.

Kontrolné nedostatky

1. Z vykonanej kontrol vyplynulo, že Mestský úrad v Snine síce písomne vyzýva občanov na podanie
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré zistí šetrením, no neukladá pokuty za správne delikty
v zmysle § 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- § 154 (1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto a) nepodá daňové priznanie v 1. ustanovenej lehote,
-

2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1.
§ 154 (1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie
dane podľa pomôcok

-

2. Ďalším nedostatkom je to, že vo výzve na podanie daňového priznania absentuje poučenie
daňového subjektu o následkoch nepodania daňového priznania - § 15 (1) Daňové priznanie je povinný
podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,1) alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

3. Mesto nesankcionuje poplatníkov, ktorí spáchajú správny delikt .Poplatníci si neplnia oznamovaciu
povinnosť v stanovenej lehote, v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z.z., čím je naplnená skutková
podstata správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. c) zák. č. 563/2009 Z.z. /Správneho deliktu sa
dopustí ten, kto si nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote/
4. Kontrola ďalej preukázala, že za roky 2016,2017 mesto nevyrubuje úroky z omeškania, čím bol
porušený zákon o správe daní a v súčasnosti platný daňový poriadok (zákon č.563/2009 §156 ods 1,
písm. a) a c)) za nesplnenie daňových povinností v lehote určenej správcom poplatku. 1) Úrok z
omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej
lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo
rozdiel dane, c) splátku dane,
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§ 155 odst. 1 Zákona 563/2009 Z.Z. : ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky
vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur
Správca dane – kontrolovaný subjekt nepostupuje pri správe daňových pohľadávok v súlade s
platnou právnou úpravou . Konštatujem porušenie § 155 a § 156 zákona č. 563/2009 Z. z.
Kontrola však nezistila premlčanie lehoty na vyrubenie pokút a sankcií.
Kontrolovaný subjekt v rámci pripomienkovania dňa 17.05.2018 uviedol nasledovné :
„K nedostatkom zistených pri uvedenej kontrole vznášam nasledujúce námietky:
1. K nedostatku č. 2 – vo výzve na podanie daňového priznania absentuje poučenie daňového
subjektu o následkoch nepodania daňového priznania - § 15 ods.1 zákona 563/2009 Z. z..
Zákon nekonkretizuje o aké poučenie sa jedná. Daňovým subjektom zasielame výzvy, v ktorých
je uvedené, že pokiaľ daňový subjekt nepodal daňové priznanie, bude správca dane podľa § 15
oprávnený určiť daň podľa pomôcok. Vzory výziev nám boli poskytnuté školiteľkou - Ing. Adelou
Gašparovičovou – metodičkou daní – Finančná správa Košice a vyslovujem názor, že postupujeme
správne.
2. K nedostatku č. 4 – mesto nevyrubilo úroky z omeškania za roky 2016 a 2017 – úroky
z omeškania boli vyrubené k dátumu 27.5.2016 spätne od roku 2011 ako opatrenie
k vykonanej kontrole v oblasti daní.
V roku 2017 neboli úroky vyrubené. Po konzultácii s metodikmi programu Korwin, ktorí nám
odporúčajú vyrubovať úroky z omeškania ku koncu roka, budeme vyrubovať úroky k 31.12.2017.
Keďže začiatkom roka je prioritou spracovanie rozhodnutí k poplatku za odpad a k daniam
z nehnuteľností, úroky z omeškania vyrubíme po ukončení spracovania rozhodnutí.“
Kontrolný orgán sa nestotožňuje s výkladom zákona od kontrolovaného subjektu, ktorý argumentuje v bode 1
tým , že „Zákon nekonkretizuje, o aké poučenie sa jedná“. ( viď zvýraznený text ).
§ 15 (1) : „ Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov
alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch
nepodania daňového priznania.“

Kontrolovaný orgán sa nestotožňuje ani s argumentmi uvádzanými k bodu 2, pretože nie je meritórne
stanovisko metodikov Korwinu, imperatív zákonnej povinnosti neuvádza v tomto žiadne výnimky.
Kontrolný orgán koriguje kontrolné zistenie č.4 v časti výroku : „4. Kontrola ďalej preukázala, že za
obdobie od 28.05.2016 do 31.12.2016 a rok 2017 mesto nevyrubuje úroky z omeškania....“,
na zistených kontrolných nedostatkoch 1 až 3 t r v á v pôvodnom znení.

Prijaté opatrenia :

1. Daňovníkom, ktorým bolo daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti vyrubené na
základe výzvy alebo pomôcok, budú vyrubené pokuty v zmysle § 155 zákona č.
563/2009 Z. z.(daňový poriadok)
Zodpovedný: Jaroslav Džubera
Termín: stály
2. Vo výzve na podanie daňového priznania okrem pôvodného poučenia daňového
subjektu, bude uvádzané aj poučenie, že daňovníkovi bude vyrubená pokuta
v zmysle § 155, ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.(daňový poriadok)
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Zodpovedný: Jaroslav Džubera
Termín: stály
3.

Daňovníkom, ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona č.
582/2004 Z. z. bude vyrubená pokuta v zmysle § 155, ods. 1 zákona č. 563/2009
Z. z. (daňový poriadok)
Zodpovedný: Jaroslav Džubera,
Mgr. Andrej Lavička
Termín: stály
Zároveň uvádzam, že úroky z omeškania pri dani z nehnuteľností boli vyrubené ku
dňu 18.5.2018 a pri poplatku za odpad boli vyrubené ku dňu 18.5.2018
a 06.06.2018.
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Správa č. 12/2018
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta I. polrok 2018 bola vykonaná
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v kontrolovaných subjektoch za rok 2017, u ktorých
boli konštatované kontrolné nedostatky a prijaté opatrenia na ich odstránenie.

Kontrola plnenia prijatých opatrení z roku 2017

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2018
Predmet kontroly: Predmetom kontroly bolo vyhodnotiť plnenie prijatých opatrení z kontrol
vykonaných v roku 2017

Kontrolované obdobie: 2017
Kontrolovaný subjekt : MsÚ Snina, Základná škola P.O.H. Snina, Základná škola na Ul. budovateľskej
v Snine, Základná škola na Ul. študentskej v Snine, Základná škola na Ul. Komenského v Snine , MŠ
Ul. budovateľská Snina, MŠ na Ul. ČSA v Snine, MŠ na Ul. Dukelských hrdinov Snina, MŠ na Ul.
Palárikovej Snina, MŠ na Ul. perečínskej Snina, MŠ na Ul. Kukučínovej Snina
Kontrolu vykonal : Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 08.06.2018 do 14. 06.2018 s prerušením

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 vykonaných 18 finančných kontrol v kontrolovaných
subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta; tieto finančné kontroly
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boli uskutočňované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole (ďalej len „zákon o
finančnej kontrole“), vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016, na podnet MsZ alebo
z iniciatívy hlavného kontrolóra. V deviatich správach hlavný kontrolór zistil kontrolné nedostatky pri
ktorých mali povinné osoby prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a na ich neopakovanie sa.
Z vykonaných finančných kontrol kontrolný orgán vypracúva návrh správy alebo správu; správa
bez predchádzajúceho návrhu správy sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky,
v opačnom prípade o kontrolných zisteniach finančnej kontroly kontrolný orgán vypracuje návrh
správy a po pripomienkovaní vypracuje správu.
Na základe výsledkov finančných kontrol (ďalej len „kontrola“) bola resp. mala byť
následne uložená v Zápisnici o prerokovaní správy vedúcim kontrolovaných subjektov povinnosť:
- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
- predložiť správu o ich splnení,
- určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- uplatniť opatrenia voči zodpovedným zamestnancom podľa osobitných predpisov.
V ďalšom sa venujem vyhodnoteniu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri finančných kontrolách podľa názvu jednotlivých kontrol po osobnom overení u jednotlivých
povinných osôb(kontrolovaných subjektov).

•Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – p r e n á j m y

Kontrolné nedostatky ( podľa jednotlivých škôl) :

A. Základná škola na Ul. budovateľskej 1992/9 v Snine
Základná finančná kontrola :

•Kontrolný orgán zistil, že viaceré kontrolované nájomné zmluvy neboli overené základnou
finančnou kontrolou, kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore
s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
zmien a doplnkov.
•Na viacerých nájomných zmluvách je základná finančná kontrola vykonaná iba formálne, použitím
pečiatky, s nenáležitým textom v rozpore so zákonom 502/2001 o finančnej kontrole.
•Na Platobnom poukaze pp118/2016 je základná finančná kontrola vykonaná nedostatočne v časti
výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať .......“, kde
neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
•Na Platobnom poukaze pp7/2016 absentuje podpis a kontrola druhej osoby. Nedodržanie princípu“
štyroch očí“.

Povinné zverejňovanie
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• Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejnil na svojej webovej stránke Dodatok č.1
zo dňa 29.04.2012 ku Nájomnej zmluve č.326/2004 zo dňa 22.02.2005, čím porušuje ustanovenia
zákona č.546/2010 , § 5b ods. 1 písm. a) – povinná osoba je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle
(za podmienky, že ho má zriadené) údaje o faktúrach, zmluvách a vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a
prác, v takej podobe, aby boli štruktúrované a prehľadné.

•Kontrolovaný subjekt u nájomcov, s ktorými má podpísanú nájomnú zmluvu ( menovite podľa
tab.č.1 : 16,18,22,24,26,28,30,31,) zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 47a ods. 1 zákona
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Využívanie prenajatých priestorov a aj následná fakturácia za ich využitie kopírovala dátum, ktorý je
totožný s dátumom podpísania zmluvy a dátumom ich zverejnenia.
Kontrolný orgán uvádza, že so vznikom zmluvy je spojená aj jej účinnosť, t. j. možnosť domáhať sa
úspešne plnenia, resp. možnosť plniť podľa obsahu zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zmluvy sú
účastníci svojimi prejavmi viazaní, pokiaľ od zmluvy neodstúpili. Účinnosť je skutočnosť, že zmluva
začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, že sa možno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy.
•U Nájomnej zmluvy č.212/2016 zo dňa 04.10.2016 došlo ku využívaniu prenajatých priestorov a aj
následná fakturácia(1311600144) za ich využitie kopírovala dátum, ktorý je totožný s dátumom
podpísania zmluvy a dátumom ich zverejnenia, čím zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení §
47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.
Ustanovenia VZN 109/2011 - o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina
Nájomná zmluva č.161/2010 zo dňa 2.6.2010 a následne dodatokč.1 zo dňa 2.1.2015s nájomcom
Gréckokatolícka charita Prešov. Za nebytový priestor – kanceláriu nachádzajúcu sa v priestoroch školy
s celkovou plochou 57,34 m2 v zmysle zmluvy a následne dodatku č.1 ku zmluve o nájme v čl. II.
Nájomné a úhrada za služby poskytované s nájmom nebytového priestoru – je nájomca povinný
uhrádzať mesačne prevádzkové náklady vo výške 98,90 €. O nájomnom, hoci pomenovanie čl. II sa
nesie aj v tomto duchu, v zmluve ani v dodatku niet zmienky.
•

Nie je mi známy žiadny právny titul, prečo škola nevyberala za nájom nebytových priestorov od
tohto nájomcu roku 2010 nájomné.
V Zmluve o nájme zo dňa 02.06.2010 v čl. IV. bod 2 je odvolanie sa na znenie § 17 ods. d) VZN
mesta Snina č.93/2008, ktorým je zdôvodňované neplatenie nájomného a platby iba prevádzkových
nákladov v prípade : d) za prevádzkové náklady – na nekomerčné účely.
Komerčný ( ziskový) charakter nájomcu dokazuje skutočnosť, že v minulosti podával daňové
priznanie z príjmu právnických osôb.
Toto považujem za porušenie ustanovení VZN 93/2008 a následne VZN 109/2011 - § 16.
Prijaté opatrenia :
Základná finančná kontrola
1. S okamžitou platnosťou riaditeľstvo školy dokladá kontrolný list ku každej
nájomnej zmluve uzatvorenej od 01.01.2017 (viď príloha).
Termín: stály
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Zodpov.: riaditeľ školy

2.Dôsledné dodržiavanie kontroly druhej osoby a vyčiarknutie nehodiacej sa alternatívy.

Na Platobnom poukaze pp118/2016 boli s okamžitou platnosťou vyčiarknuté nehodiace sa
alternatívy ako aj doplnený podpis a vykonaná kontrola druhej osoby na platobnom
poukaze pp7/2016.
Termín: stály
Zodpov.: riaditeľ školy
Povinné zverejňovanie
1. Dodatok č. 1 zo dňa 29.04.2012 k NZ č. 326/2004 zo dňa 22.02.2005 bol zverejnený dňa
28.02.2017 (viď potvrdenie o zverejnení zmluvy).
Termín: stály
Zodpov.: riaditeľ školy

2. V prípade prenájmu nebytových priestorov využívaných na krátkodobé výpredaje budú sa
s účinnosťou od 01.03.2017 uzatvárať zmluvy na nasledujúci výpredaj
v deň, kedy daná firma výpredaj uskutočňuje, t.z. 3 – 4 týždne vopred, aby nebola porušená
povinnosť vyplývajúca z ustanovení § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Termín: stály
Zodpov.: riaditeľ školy
Ustanovenia VZN 109/2011 – o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina
1. Po ukončení doby nájmu zmluvy č. 161/2010 zo dňa 2.6.2010 bol uzatvorený dodatok
č. 2 k danej zmluve, kde je uvedená výška prenájmu nebytového
priestoru – kancelária ADOS Charita. Z tohto dôvodu považujeme tento nedostatok za odstránený
Opatrenia splnené, platia

B Základná škola P.O.H. na Ul. Hviezdoslavovej 985/20 v Snine
Základná finančná kontrola
•Na zmluvách 3,15,17, ( číslované s ohľadom na poradie v tab.č.2) náležitosti vykonanej základnej
finančnej kontroly nie sú v súlade so zákonom 357/2015 Z.z.
•Na faktúre č.1/12/2016 zo dňa 12.12.2016 na sumu 1 080 € náležitosti vykonanej základnej finančnej
kontroly nie sú v súlade so zákonom 357/2015 Z.z.
Povinné zverejňovanie
•Kontrolovaný subjekt u nájomcu, s ktorým má podpísanú Zmluvu č. 2/2016 o nájme nebytových
priestorov- Samuel Andrejčík zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 47a ods. 1 zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
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Využívanie prenajatých priestorov kopírovalo dátum, ktorý je totožný s dátumom podpísania zmluvy,
ešte pred dátumom zverejnenia zmluvy.
Kontrolný orgán uvádza, že so vznikom zmluvy je spojená aj jej účinnosť, t. j. možnosť domáhať sa
úspešne plnenia, resp. možnosť plniť podľa obsahu zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zmluvy sú
účastníci svojimi prejavmi viazaní, pokiaľ od zmluvy neodstúpili. Účinnosť je skutočnosť, že zmluva
začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, že sa možno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy.
Ustanovenia VZN 109/2011 - o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina
•Pri Zmluve č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov s Karate Klub Yugan Snina, Komenského 2660,
Snina bolo stanovené mesačné nájomné na 15 €/ mesiac.5
Nie je mi známy žiadny právny titul, prečo škola stanovila v zmluve nájomné na 15 € mesačne.
Toto považujem za porušenie ustanovení VZN 109/2011 - § 15, písm c)..
•Pri Zmluve č. 6/2016 na krátkodobé užívanie nebytových priestorov s Lucia Feňková, Ul. 1. mája
2050, Snina boli náklady spojené s využitím školskej jedálne vyčíslené v rozpore so znením zmluvy.
V zmluve je čas využitia priestorov stanovený na 8 hodín, vyčíslené náklady sa opierajú o 6 hodín.
Z pripomienkovania povinnej osoby uvádzam, že v skutočnosti boli priestory na prenájom využité od
14.00 h do 20.00 h.
Prijaté opatrenia :
Kontrolné nedostatky uvedené v správe boli v časti ZFK odstránené a náležitosti vykonanej ZFK sú
v súlade so zákonom 257/2015 Zz. Zamestnanec zodpovedný za povinné zverejňovanie bol
oboznámený s kontrolným zistením a poučený o povinnostiach súvisiacich so zverejňovaním
dokumentov. Smernica o prenájme majetku v správe školy prešla kontrolou a úpravou. Pri prenájme
priestorov postupujeme v súlade s VZN 109/2011.

Opatrenia splnené, platia

C Základná škola na Ul. študentskej 1446/9 v Snine
Základná finančná kontrola
•Kontrolný orgán zistil, že viaceré kontrolované vystavené faktúry neboli overené základnou
finančnou kontrolou, kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore s ustanovením § 7
ods. 1 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zmien a doplnkov.
•Predbežná finančná kontrola vykonaná na Nájomnej zmluve č.1/2015 je vykonaná s nenáležitým
textom v rozpore so zákonom 502/2001 o finančnej kontrole. Nie je dodržaná podmienka kontroly
„štyroch očí“.
•Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly konštatujem, že táto je vykonaná nedostatočne v časti
výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať .......“, kde
neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
Povinné zverejňovanie
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•Kontrolovaný subjekt u nájomcu, s ktorým má podpísanú nájomnú Zmluvu o nájme č.2/2016
zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Využívanie prenajatých priestorov podľa dátumu uvedeného v zmluve „predbehlo“ dátum, kedy bola
podpísaná zmluva a kedy bola táto zverejnená.
Kontrolný orgán uvádza, že so vznikom zmluvy je spojená aj jej účinnosť, t. j. možnosť domáhať sa
úspešne plnenia, resp. možnosť plniť podľa obsahu zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zmluvy sú
účastníci svojimi prejavmi viazaní, pokiaľ od zmluvy neodstúpili. Účinnosť je skutočnosť, že zmluva
začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, že sa možno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy
Prijaté opatrenia :
1.Overovať ZFK vystavené faktúry a dodržiavať súlad s ustanovením §7 odst.1 zákona o FK
T : stály

Z : riaditeľ školy

2. Pri vykonávaní ZFK dodržiavať pravidlo „štyroch očí“
T : stály

Z : riaditeľ školy

3.ZFK vykonávať dôsledne vo všetkých jej častiach
T : stály

Z : riaditeľ školy

4. Dôsledne dbať na chronologickú postupnosť všetkých povinností pred a pri uzavretí nájomných
zmlúv, dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ust. § 47 a odst.1 zákona č.546/2010
T : stály

•
•
•

Z : riaditeľ školy

vystavené faktúry
sú overované základnou finančnou
kontrolou podľa
zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zmien a doplnkov
pri vykonávaní základnej finančnej kontroly je dodržiavané pravidlo kontroly
„štyroch očí" aje vykonávaná dôsledne vo všetkých jej častiach
pred a pri uzavretí nájomných zmlúv je dodržiavaná chronologická postupnosť
všetkých povinno stí pred a pri uzavretí nájomných zmlúv (povinnosti vyplývajúce z
ustanovení
§ 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/ 1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

Opatrenia splnené, platia

D Základná škola na Ul. Komenského 266/16 v Snine
Základná finančná kontrola
•Na Zmluve o nájme č.15/2016 zo dňa 19.12.2016 je základná finančná kontrola vykonaná
nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
Povinné zverejňovanie
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•Kontrolovaný subjekt u nájomcu, s ktorým má podpísanú Zmluvu č. 15/2016, 10/2016, 9/2016,
7/2016, 8/2015, 5/2015 o nájme nebytových priestorov, pri Dohode o nájme priestorov zo dňa
07.07.2016 zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Využívanie prenajatých priestorov kopírovalo dátum, ktorý je totožný s dátumom podpísania zmluvy,
ešte pred dátumom zverejnenia zmluvy.
Kontrolný orgán uvádza, že so vznikom zmluvy je spojená aj jej účinnosť, t. j. možnosť domáhať sa
úspešne plnenia, resp. možnosť plniť podľa obsahu zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zmluvy sú
účastníci svojimi prejavmi viazaní, pokiaľ od zmluvy neodstúpili. Účinnosť je skutočnosť, že zmluva
začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, že sa možno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy.

*V pripomienkovom konaní

kontrolovaný subjekt uviedol, že vo všetkých prípadoch( okrem dátumu

07.07.2016 ) ku skutočnému využívaniu prenajatých priestorov došlo až po dni nadobudnutia
účinnosti zmluvy o prenájme.
Prijaté opatrenia :
1. Na zmluve o nájme č.15/2016 v časti FK vyčiarknuť nehodiace sa alternatívy v časti výroku
a dôsledne spracovávať agendu ZFK
Zodpovednosť : Mária Frolová
Termín splnenia: ihneď a stály
Kontrola : riaditeľka školy
2. Dodržiavať ust.§ 47 a odst.1, t.j. dôsledne dbať na to, aby dátumy podpisu a následného
zverejnenia nájomnej zmluvy predchádzali dátumom trvania platnosti zmlúv.
Zodpovednosť : Mária Frolová
Termín splnenia: ihneď a stály
Kontrola : riaditeľka školy
Opatrenia splnené, platia

• Kontrola plnenia zmlúv o výkone vo verejnom záujme MHD v Snine
Kontrolné nedostatky :
Na platobných poukazoch ( napr. č.8441/2016) je základná finančná kontrola vykonaná
formálne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať
alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
Po vykonaní kontroly predloženej dokumentácie týkajúcej sa cieľa kontroly konštatujem súlad
postupu kontrolovaného subjektu v zmysle ustanovení Zmluvy č.84/2015/Pr o službách vo verejnom
záujme, Zákona č.357/2015 o finančnej kontrole, zákona o slobodnom prístupe k informáciám
č. 211/2010 Správa z kontroly bol a bez závažných kontrolných nedostatkov prerokovaná
s kontrolovaným subjektom a tento bol so správou oboznámený dňa 08.03.2017.
-

Prijaté opatrenia :
Na platobných poukazoch v rámci základnej finančnej kontroly vyškrtávať nehodiace sa alternatívy.
Zodpovedný: Ing. Mária Cúrová
Termín: stály
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Opatrenia sa plnia

•

Kontrola čerpania finančných prostriedkov na materiálno-technické vybavenie MsÚ výpočtovou
technikou, evidencia zakúpeného vybavenia

Kontrolné nedostatky :
-

Na Zmluve o nájme č.15/2016 zo dňa 19.12.2016 je základná finančná kontrola vykonaná
nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.

Prijaté opatrenia :
V rámci ZFK vyškrtávať nehodiace sa alternatívy
Zodpovedný: Mgr. Miroslav Hrivňák
Termín: stály
Opatrenia sa plnia

•

Kontrola dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

Kontrolné nedostatky :
• Na Dohodách o vykonaní práce je základná finančná kontrola( ďalej iba „ZFK“) vykonaná
nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
• Na niektorých dohodách, hlavne v prvých mesiacoch roka 2016 neboli náležitosti ZFK v súlade so
znením § 7 ods.3 zákona 357/2015 o finančnej kontrole – absentuje meno a priezvisko
vykonávajúcich danú kontrolu.
Prijaté opatrenia :

Na platobných poukazoch v rámci základnej finančnej kontroly vyškrtávať nehodiace sa
alternatívy a uvádzať meno a priezvisko osôb vykonávajúcich kontrolu
Zodpovedný: Mgr. Anna Brečková
Termín: stály
Opatrenia sa plnia
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•

Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk. zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina – kontrola personálnej a mzdovej agendy.

Kontrolné nedostatky ( podľa jednotlivých škôl):

A . Základná škola P. O. Hviezdoslava, Snina
1. Kontrola príchodov a odchodov z práce
Ku kontrole bolo doložených 11 Kníh príchodov a odchodov z z pracoviska na Ul. Hviezdoslavovej
a 6 kníh z EP na Ul.1.Mája. Škola používa knihy IGAZ 189 a ŠEVT 30 1119.
V Knihe príchodov a odchodov sú opakované nedostatky v nezaznamenávaní času odchodu
z pracoviska u niektorých zamestnancov. Taktiež pri predčasnom opustení pracoviska,
prerušení pracovného času absentuje zdôvodnenie.
- Do Knihe príchodov a odchodov z elokovaného pracoviska (3.9.2015- 17.12.2015) je voľne
vložený súbor 5 skopírovaných listov dochádzky s tým, že na dvoch posledných listoch
absentujú údaje o odchode z pracoviska.
* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt k tomu vyjadril tak, že tieto listy
tam boli vložené nedopatrením
-

Niektorí zamestnanci ( Kniha 19.5.16-31.8.2016) napr. v čase medzi 16.8.2016 a 24 .8.2016
zapisovali svoje príchody a odchody mimo predpísaný priestor v knihe.
Porušenie ustanovení § 99 Zákonníka práce. (Evidencia - Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného
-

času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol
zaznamenaný, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo
dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste
výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.)

-

V Knihe príchodov a odchodov absentujú záznamy o štatutárovi školy. Zákonník práce nijako
nevylučuje riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy z povinností podľa § 99.
* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt doložil ku kontrole Knihu príchodov
a odchodov „vedenia“ školy, kde sú zapisovaní riaditeľ a dve zástupkyne riaditeľa za obdobie od
8.10.2014 do 25.5.2017. Mám pochybnosti o dôveryhodnosti týchto záznamov( bez grafologického
posudku), keďže sú všetky zápisy písané jednou osobou, všetky časy príchodov a odchodov končia na 0
min. resp 05 min a v priebehu dva a pol roka záznamov nikto zo zapísaných neprerušil pracovný čas
z dôvodu OČR, návštevy lekára a pod.
V Dodatku č.2 zo dňa 1.9.2016 ku Pracovnému poriadku v čl.11 odsek 1 b) : Hneď pri príchode
a odchode zo zamestnania je povinný každý zamestnanec sa osobne zapísať do knihy príchodov
a odchodov....

2. Pracovné cesty
Za rok 2015 evidujú 12 príkazov s vyplatenou sumou po vyúčtovaní vo výške 613, 44 € a za rok 2016
14 príkazov s vyplatenou sumou po vyúčtovaní vo výške 571,63 €.
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Súčasťou jednotlivých vyúčtovaní je Výdavkový doklad, k nemu urobená predbežná , resp. základná
finančná kontrola, cestovný príkaz spolu s vyúčtovaním pracovnej cesty, Správa o výsledku pracovnej
cesty, pozvánka, cestovné lístky resp. iné doklady preukazujúce výdavky, prepravný grafikón
s vyznačením ceny lístka. Niektoré vyúčtovania boli doplnené Čestným vyhlásením o strate
cestovného lístka.
Za rok 2015 bolo takýchto doložených čestných prehlásení celkovo 9. Vo vyúčtovaniach
pracovnej cesty viažucich sa ku cestovnému príkazu č.6/2015 a 7/2015 absentujú doklady
o cestovných výdavkoch. V doložených dokladoch figurujú dva identicky označené cestovné
príkazy č.6/2015 s rôznymi údajmi o pracovnej ceste.
- Na doloženom príjmovom doklade, ktorý sa viaže ku cestovnému príkazu 2/2015 nie je
vyplnené číslo dokladu, dátum, podpisy zodpovedných pracovníkov, údaj o „zaúčtovaní
v denníku pod poradovým číslom“. Na doložených výdavkových dokladoch chýba údaj
o „zaúčtovaní v denníku pod poradovým číslom“. Na výdavkových dokladoch viažucich sa ku
cestovnému príkazu č.2/2015 a 3/2015 absentuje podpis príjemcu.
- Vykonané predbežné finančné kontroly nespĺňajú zákonom predpísané náležitosti podľa
Zákona č.502/2001 o finančnej kontrole.
- Za rok 2016 bolo takýchto doložených čestných prehlásení celkovo 10. Vo vyúčtovaniach
pracovnej cesty viažucich sa ku cestovnému príkazu č.13/201, 12/2016 a 8/2016 absentujú
doklady o cestovných výdavkoch.
- Vykonané základné finančné kontroly nespĺňajú zákonom predpísané náležitosti podľa
Zákona č.357/2015 o finančnej kontrole.
- Vyúčtovania pracovnej cesty ku cestovným príkazom v obidvoch sledovaných obdobiach
neboli náležite vypísané, vyúčtované , zaúčtované a nebola na nich vykonaná finančná
kontrola.
Konštatujem porušenie ustanovení zákona č.502/2001, 357/2015 o finančnej kontrole , Zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, § 4 odst.1 písm. a) - Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí
-

náhrada preukázaných cestovných výdavkov .

-

-

Vo vyúčtovaní pracovných ciest absentuje vo viacerých prípadoch preukázateľnosť
absolvovania danej pracovnej cesty ( potvrdenie o účasti organizátorom, parkovné, pokl.
doklad z miesta atď.). Toto považujem za rozpor so zákonom č.431/2002 o účtovníctve
V danej smernici v čl. 4 odst.3 nie je definované, za akých podmienok môže škola poskytnúť
zvýšené stravné. „ Ak škola vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní
zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného
ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín“

-

Pri kontrole pracovných ciest a ich porovnávaním so zápismi v triednych knihách bolo
zistené, že zamestnanec s os. číslom 8109 v dňoch 7.5.2015, 22.10.2015, 3.11.2015, a
5.5.2016 opakovane deklaroval a vyúčtoval pracovnú cestu a zároveň svojim podpisom
v triednej knihe deklaroval odučenie vyučovacej hodiny v tom istom čase.
Toto považujem porušenie pracovnej disciplíny.
* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt poprel túto skutočnosť s tým, že túto
záležitosť preverujú ako porušenie interných pravidiel.

3. Školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP )
V Záznamovej knihe zo školenia zamestnancov z predpisov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci vykonanom spoločnosťou DXa, s.r.o. Snina je uvedený rozsah školenia v hodinách 6- 8,
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s dátumom školenia 11.9.2015 – 14.09.2015 s vymenovaním 27 oblastí ( tém ). Súčasťou tejto knihy
sú aj dva Záznamy o školeniach zo dňa 11.9.2015. Ďalšie školenie má byť realizované (opakované) do
13.9.2017.
Na Záznamoch o školeniach absentujú podpisy štatutára.
Počet zúčastnených na školení podľa prezenčných listín je 71, no podľa doložených údajov
v septembri 2015 bol celkový počet zamestnancov na škole 80.
Prijaté opatrenia :
-

1. Všetci zamestnanci boli poučení o povinnosti a spôsobe zaznamenávania príchodu a odchodu
na pracovisko a o povinnostiach súvisiacich s prerušením pracovného času. Každé nedodržanie
pracovného poriadku školy a ďalších vnútorných predpisov bude riešiť ako interné porušenie
pracovnej disciplíny a následne vyvodí dôsledky v súlade s legislatívou.
2. Zamestnanec zodpovedný za spracovanie cestovných príkazov priebežne odstraňuje nedostatky
zistené kontrolou. Smernicu upravujúcu prípravu, realizáciu, vyhodnotenie a kontrolu tuz. prac.
ciest zo dňa 2.9.2015 aktualizujeme v súlade so zákonom a podľa potrieb školy. Voči
zamestnancom boli vyvodené dôsledky v súlade so zákonníkom práce.
3. Na záznamoch o školeniach BOZP boli doplnené podpisy štatutára. Školenia sa zúčastnili
všetci zamestnanci, ktorým pracovný pomer trval.
Listom zo dňa 15.08.2017 bol kontrolným orgánom kontrolovaný subjekt vyzvaný na doplnenie
opatrení, ktoré boli hodnotené ako nedostatočné so stanovením termínu na ich doručenie. V liste
zo dňa 21.9.2017 s označením veci : Opatrenia ku kontrolným zisteniam – neboli žiadne opatrenia
doplnené- s výnimkou zjednotenia dochádzkových kníh. List obsahoval iba námietky kontrolovanej
osoby, a preto i naďalej kontrolný orgán považuje prijaté opatrenia naďalej za nedostatočné a na
kontrolných zisteniach naďalej trvá.
Opatrenia prijaté iba čiastočne, plnia sa

B.

Základná škola na Ul .budovateľskej, Snina

1. Kontrola príchodov a odchodov z práce
Kontrolovaný subjekt doložil k kontrole Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov,
odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov z marca 2010. V čl. 11 – povinnosti
zamestnancov v bode 1 ods. b) absentuje zmienka o povinnosti zamestnancov zaznačiť predpísaným
spôsobom odchod a príchod na pracovisko, t.j. v knihe príchodov a odchodov.
V Knihe príchodov a odchodov sú opakované nedostatky v nezaznamenávaní času odchodu
z pracoviska u niektorých zamestnancov. Taktiež pri predčasnom opustení pracoviska, prerušení
pracovného času absentuje zdôvodnenie.
2. Pracovné cesty
Zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu si hradia sami cestovné náklady, nemajú nárok na stravné, sú
na túto cestu vyslaní čerpajúc si náhradné voľno. Je neakceptovateľné, aby zamestnanci čerpajúc
náhradné voľno vykonávali prácu – súc na školení, na pracovnej ceste.
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Tu k o n š t a t u j e m porušenie ustanovení Zákonníka práce ako aj Zákona č.283/2002
o cestovných náhradách, Smernice o cestovných náhradách č.1/2016.
3. Školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP )
Ako nedostatok hodnotím to, že mená absolventov školenia v jednotlivých dátumoch neboli na
samostatných prezenčných listinách, ale s rôznymi dátumami sa zapisovali pod seba na jednu listinu
s v záhlaví prezenčnej listiny uvedeným spoločným dátumom školenia.
Prijaté opatrenia :
1. Na zasadnutí pedagogickej rady dňa 22.06.2017 boli všetci zamestnanci upozornení na
správne odpisovanie odchodu z práce aj z dôvodu prerušenia s tým, že vedenie školy bude toto
priebežne kontrolovať.
2. Bola zavedená evidencia pracovných ciest zamestnancov a stým spojené vyúčtovanie
cestovných náhrad a ostaných súvisiacich nákladov s pracovnou cestou.
3. Školenie BOZP prebiehajú a budú prebiehať už podľa jednotlivých dátumov.
4. Na základe Zápisnice o prerokovaní správy z kontroly č.11/2017 – uložených opatrení
riaditeľstvo školy konštatuje, že neuplatňuje voči zodpovedným osobám žiadne opatrenia
podľa osobitného predpisu(ZP).
Opatrenia splnené, platia

C. Základná škola na Ul. študentskej, Snina
1.Kontrola príchodov a odchodov z práce
Kontrolovaný subjekt doložil k kontrole Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, a
ostatných zamestnancov od 1.10.2010 V čl. 9 – povinnosti zamestnancov v bode 1 ods. b) absentuje
zmienka o povinnosti zamestnancov zaznačiť predpísaným spôsobom odchod a príchod na pracovisko,
t.j. v knihe príchodov a odchodov.
V Knihe príchodov a odchodov sú opakované nedostatky v nezaznamenávaní času odchodu
z pracoviska u niektorých zamestnancov.
Porušenie ustanovení § 99 Zákonníka práce. (Evidencia - Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného
času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol
zaznamenaný, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo
dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste
výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.)

V Knihe príchodov a odchodov absentujú záznamy o štatutárovi školy.
nevylučuje riaditeľa školy z povinností podľa § 99.

Zákonník práce nijako

2. Pracovné cesty
Vykonané predbežné finančné kontroly na Výdavkových pokladničných dokladoch v roku
2015nespĺňajú zákonom predpísané náležitosti podľa Zákona č.502/2001 o finančnej kontrole
Na Výdavkových pokladničných dokladoch je základná finančná kontrola vykonaná nedostatočne
v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
.......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
Pri niektorých vyúčtovaniach pracovných ciest ku cestovným príkazom nebola na nich vykonaná
finančná kontrola.
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Prijaté opatrenia :
1.Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov bol doplnený
v Dodatku č.3 k pracovnému poriadku o povinnosť zamestnancov zaznačiť predpísaným spôsobom
odchod a príchod na pracovisko2.Zaznamenávanie času odchodu a príchodu z pracoviska v knihe dochádzky je priebežne
kontrolované poverenými osobami za úseky.
3.Príchod a odchod štatutára školy do knihy dochádzky je zaznamenávaný od 01.07.2017
4. Všetky cestovné príkazy sa overujú ZFK v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona 357 o FK
a vnútornom audite. ZFK sa vykonáva dôsledne vo všetkých jej častiach.
Opatrenia splnené, platia

D. Základná škola na Ul. Komenského, Snina
1.Kontrola príchodov a odchodov z práce
V Knihe príchodov a odchodov pri predčasnom opustení pracoviska, prerušení pracovného času
v niekoľkých prípadoch absentuje jeho zdôvodnenie.
Porušenie ustanovení § 99 Zákonníka práce. (Evidencia - Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného
času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol
zaznamenaný, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo
dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste
výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.)

2.Pracovné cesty
Na Výdavkových pokladničných dokladoch je základná finančná kontrola vykonaná nedostatočne
v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
.......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
Pri Vyúčtovaniach pracovných ciest ku cestovným príkazom nebola na nich vykonaná finančná
kontrola.
Vo vyúčtovaní pracovných ciest absentuje vo viacerých prípadoch preukázateľnosť absolvovania
danej pracovnej cesty ( potvrdenie o účasti organizátorom, parkovné, pokl. doklad z miesta atď.). Toto
považujem za rozpor so zákonom č.431/2002 o účtovníctve
Konštatujem porušenie ustanovení zákona č.502/2001, 357/2015 o finančnej kontrole , Zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, § 4 odst.1 písm. a) - Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí
náhrada preukázaných cestovných výdavkov .

Prijaté opatrenia :
1.Dňa 26.06.2017 riaditeľka školy vydala opatrenie, v ktorom sa uvádza, že každý zamestnanec, ktorý
nemal v knihe dochádzok zaznačené zdôvodnenie prerušenie pracovného času, musí spätne toto
zdôvodnenie v knihe dochádzok zaznačiť.
2. Dňa 26.06.2017 riaditeľka školy vydala opatrenie, v ktorom sa uvádza, že oprávnený zamestnanec –
ekonómka školy má dodatočne vo všetkých výdavkových pokladničných dokladoch v časti FK
vyčiarknuť nehodiace sa alternatívy v časti výroku a pri pracovných cestách na tlačive v časti
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Vyúčtovanie tiež dodatočne vykonať ZFK. Zároveň bola upozornená na dôsledné spracovávanie
agendy FK a dodržiavanie zákona o FK.
3. Dňa 26.06.2017 riaditeľka školy vydala opatrenie, v ktorom sa uvádza, že v budúcnosti pri všetkých
pracovných cestách sa všetci účastníci musia dožadovať od organizátorov potvrdenia o účasti resp.
doložiť iné doklady potvrdzujúce účasť a prikladať ich ku zúčtovaniu pracovnej cesty.
Opatrenia splnené, platia

•Kontrola dotácií mesta Snina poskytnutých všetkým poberateľom za rok 2016
Kontrolné nedostatky :
Vyúčtovanie použitia dotácie
Vo vyúčtovaní použitia poskytnutej dotácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, MsO Snina
absentuje čestné prehlásenie o zhode predložených fotokópií dokladov s originálmi.
Po pripomienkovaní výsledkov kontroly sa bolo chýbajúce čestné prehlásenie do vyúčtovania
doložené
•
IČO 00470295 uvedené na zmluve č.12/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Snina
na rok 2014 patrí Oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Humenné a nie Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov Z.O. Snina (ktorí ani nemajú
svoje IČO), s ktorou bola zmluva podpísaná.
V rámci pripomienkovania bolo zo strany kontrolovaného subjektu uvedené, že v Zmluve o poskytnutí
dotácie č.16/2016 sa mylne uviedol ako prijímateľ dotácie ZO protifašistických bojovníkov v Snine,
namiesto Oblastného výboru ZO protifašistických bojovníkov v Humennom. IČO subjektu bolo
v zmluve uvedené správne.
•

Zákon o verejnom obstarávaní
Žiaden z poberateľov dotácií od mesta (s výnimkou podľa § 1, odst. 2, 3, 4, 5 Zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní a s výnimkou úhrady za komodity, kde táto povinnosť
odpadá ) nedodržiava zákonom stanovenú povinnosť pri nákupe tovarov a služieb, ktorá platí
vyše 11 rokov ! Na toto nedodržiavanie zákona som upozorňoval aj v správe z minuloročnej
kontroly.
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - č.
523/2004 Z. z. - úplné znenie, § 19 ods.3: (3) Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné
•

prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia;21) pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné
postupovať podľa odsekov 8 až 10.

Ustanovenia § 10, odst.2 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: (2) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Z týchto ustanovení vyplýva povinnosť poberateľov dotácií od mesta postupovať pri obstarávaní
služieb a tovarov v súlade so zákonom 34/2015 - uskutočňovať zdokumentované prieskumy trhu.

Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky v oblasti obstarávania komodít, pri ktorých existuje
zákonný imperatív postupovať v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov – odporúčam, aby tieto nedostatky mala na zreteli Komisia
mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov a neskôr aj samotní poslanci MsZ.

Zákon o finančnej kontrole
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•

Na Platobnom poukaze ( napr. 555P/2016 ) je základná finančná kontrola vykonaná
nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.

•

Na Platobnom poukaze ( napr.157/2016 ) pri posudzovaní súladu absentuje meno pracovníka
podpisujúceho základnú FK

Vyúčtovanie pracovných ciest
Vzhľadom na to , že u niektorých poberateľov dotácií boli jednoznačne preukázané pobyty na
pracovných cestách až po dodatočnom vyzvaní, odporúčam mestskému úradu, aby vyžadoval do
budúcna pri vyúčtovaní pracovných ciest poberateľmi dotácií potvrdenie účasti od organizátora
podujatia s uvedením menného zoznamu účastníkov a dátumu konania akcie.
Náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
•

Viaceré subjekty uvádzajú v žiadosti o dotáciu (neskôr je to premietnuté do zmluvy)
všeobecne popísaný účel použitia dotácie, „na všeobecný chod“. Toto je v rozpore s VZN
111/2012 v § 7 Predkladanie a posudzovanie žiadostí (3) V žiadosti musí byť presne definovaná

priorita, konkrétna akcia, úloha alebo účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Trvanie projektu môže
byť maximálne 12 mesiacov.

Závery aj tejto kontroly vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta volajú po prísnejších a exaktnejších
pravidlách poskytovania dotácií, jednoznačnom vymedzení použitia dotácií formulovaných v doplnku
ku VZN č. 111/2012.

Prijaté opatrenia :
Pri vyúčtovaní dotácií požadovať o poberateľov dotácií prieskumy trhu na nákup tovarov a služieb.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
Pri podpísaní zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta boli príjemcovia oboznámení
s doložením prieskumu trhu na nákup tovarov a služieb. Uvedené prieskumy trhu boli doložené
pri vyúčtovaní použitej dotácie.
Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly dbať na formálne záležitosti (vyškrtávanie nehodiacich sa
alternatív).
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
Formálne záležitosti základnej finančnej kontroly boli vykonané.
Dbať na to, aby ako účel dotácie nebol uvedený „všeobecný chod“.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
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Žiadosti o poskytnutie dotácie boli na rokovanie MsZ na schválenie predložené s konkrétnym
účelom použitia schválenej dotácie. Zároveň po schválení MsZ bol konkrétny účel uvedený aj do
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Opatrenia splnené, platia

• Nakladanie s majetkom mesta – kontrola mestskej športovej haly- dodržiavanie nájomných
podmienok, kontrola hospodárenia

Kontrolné nedostatky :
Pri kontrole prevádzky motorového vozidla som zistil, že kontrolovaný subjekt :
1. nevypisoval žiadanky na prepravu podľa Smernice používaní služobných motorových
vozidiel platnej od 30.11.2015 / ďalej iba „smernica“/, ktorá sa primerane vzťahuje aj na
prevádzku motorového vozidla používaného pre potreby ŠH.
2. nevyhotovoval základnú finančnú kontrolu podľa Zákon o finančnej kontrole č.357/2015 §2
písm. d) definuje finančnú operáciu alebo jej časť ako :
Na účely tohto zákona sa rozumie
d) finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v
hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Podľa tohto paragrafového znenia má byť pred každou jazdou vykonaná základná finančná kontrola/
ďalej iba „ZFK“/, kde sa overí a potvrdí súlad so schváleným rozpočtom, súlad s internými aktmi
riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a potvrdenie o súlade s hospodárnosťou,
efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou pripravovanej operácie.
Je otázne, či a nakoľko hospodárne a efektívne bude samotné vypisovanie a podpisovanie ZFK pri
cestách mestskými autami v rámci mesta resp. blízkeho okolia - v priebehu dňa je bežne takých jázd
niekoľko.
Denný záznam o prevádzke vozidla je vedený iba v listovej podobe, nemá charakter viazaného
denníka.

Prijaté opatrenia :
Vypisovať žiadanky na prepravu podľa Smernice o používaní motorových vozidiel a žiadankách
vyhotovovať základnú finančnú kontrolu.
Zodpovedný: Štefan Čus

Termín: stály

Oddelenie rekreačných a športových služieb vypisuje žiadanky na prepravu a vykonáva na ich
základnú finančnú kontrolu.
V zmysle prijatého opatrenia ku Kontrole VZN č. 126/2014 o určovaní používania dopravných
značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby ZŤP/S boli dopravné
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značenia označujúce vyhradené parkovanie pre osoby ZŤP/S povolené pre Š G, bytom Snina,
vedeného v evidencii pod číslom 10 a pre S P bytom Sady nad Torysou vedeného v evidencii pod č. 32
odstránené v termíne do 30.09.2017.
Opatrenia splnené

• Kontrola inventarizácie v materských školách v zriaďovateľskej právomoci mesta Snina
Kontrolné nedostatky ( podľa jednotlivých škôl):
A . Materská škola Ul. Čsl. armády
1. V Inventúrnom súpise DHM účet 751absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností, nebolo teda možné overiť, či vybraný majetok majú zaevidovaný v danom
zozname podľa útvaru.
2.

Nedostatok vidím v ťažko čitateľnom označovaní majetku. V niektorých prípadoch to je
čiernou fixkou na čiernych spotrebičoch.

Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistených niekoľko rozporov pri postupoch
a kompletnosti vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem.
3. Inventárny súpis kníh účet 752 obsahuje iba informáciu o prírastkoch kníh. Samotná fyzická
inventarizácia vykonaná nebola.
4. Ku účtu 355 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii
5. Ku účtu 384 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam sa kontrolovaný subjekt písomne vyjadril
v tom zmysle, že chýbajúce prílohy podľa bodov 4 a 5 boli založené v zložke Účtovníctvo 12/2016, tieto
dodatočne kontrolnému orgánu doložil. Čo sa týka nedostatkov popísaných v bode 2boli tieto do lehoty
na pripomienkovanie odstránené. K bodu 3 – fyzická inventúra bola vykonaná podľa inventárnych
kníh.
Prijaté opatrenia :
Opatrenie č. 1
Inventúrny súpis DHM účet 751 absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých miestností.
Plnenie:
Inventúrny súpis DHM účet č. 751 rozdelíme do jednotlivých útvarov v termíne do
11.12.2017. Splnením úlohy je poverená účtovníčka p. J.Focková.
Opatrenie č. 2
Ťažko čitateľné označenie niektorého majetku.
Plnenie:
Majetok, ktorý bol ťažko čitateľne označený je preznačený čitateľne.
Opatrenie č. 3
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Inventúrny súpis kníh účet 752 obsahuje iba informáciu o prírastkoch kníh. Samotná fyzická
inventarizácia vykonaná nebola.
Plnenie:
Inventúrny súpis kníh učiteľskej a detskej knižnice vyhotovíme v termíne do 18.12.2017.
Splnením úlohy je poverená p. Mgr. Jankajová a Mgr. Petrišová . Fyzická inventúra bola
vykonaná podľa inventúrnych kníh.
Opatrenie č. 4
K účtu 355 chýba príloha stavu majetku
Plnenie:
Prílohu k účtu 355 sme dodatočne doložili k inventarizácií.
Opatrenie č. 5
K účtu 384 chýba príloha stavu majetku
Plnenie:
Prílohu k účtu 384 sme dodatočne doložili k inventarizácií.
Opatrenia splnené

B. Materská škola Ul. budovateľská

1. Monitor Phylips i. č. 2127/373/08 nebol fyzicky uložený v MŠ, bolo mi povedané, že ho má
pani riaditeľka doma ( t. č. na dlhšej PNS).
2. LCD monitor i. č. 2295/1397/11 je inventárne evidovaný v Nízkoprahovom centre, hoci sa
tam fyzicky nenachádza. Bol ukradnutý políciou šetrenou krádežou ešte v roku 2011.
3. Projektor Epson i. č. 2414/1509/11 nebol umiestnený v inventúrnom zozname deklarovanom
útvare, ale v inom útvare( miestnosti), tento majetok nebol označený.
4. Rozvodový panel ACAR i. č. 2303/1405/11 a v ňom nachádzajúce sa položky i. č. 2304,
2305,2306,2307,2308 nie sú označené inventárnymi číslami.
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam sa kontrolovaný subjekt písomne vyjadril.
Po vysvetlení som argumenty ku dvom kontrolným nedostatkom uznal. Argumenty ku štyrom vyššie
citovaným nedostatkom hodnotím ako irelevantné vzhľadom ku podstate kontrolných zistení a na nich
trvám.
Prijaté opatrenie :
Do MŠ bol zakúpený štítkovač na označovanie majetku. V decembri 2016 bude pri inventarizácii
nanovo označený majetok.
1. Zakúpili sme štítkovač, ktorý slúži na označenie majetku. Všetky neoznačené predmety –
majetok bol označený.
Z: Anna Lovičová
T: 30.11.2017

2. Zoznam opatrení:
Monitor Philips - 2127/373/08, sa fyzicky nachádza na svojom mieste.
26

Z: Anna Lovičová
T: 28.12.2017
- LCD monitor – 2295/1397/11, sa fyzicky nachádza na svojom mieste.
Z: Anna Lovičová
T: 30.11.2017
- Projektor Epson – 2414/1509/11, majetok je riadne označený štítkovačom je umiestnený
v zozname
Z: Anna Lovičová
T: 30.11.2017
- Rozvodový panel ACAR – 2303/1405/11 aj ďalšie položky nachádzajúce sa v ňom sú
riadne označené – 2304, 2305, 2306, 2307, 2308.
Z: Anna Lovičová
T: 30.11.2017
3. Správa o splnení prijatých opatrení bola predložená HK 04.12.2017
Z: Anna Lovičová
T: 04.12.2017
4. Zamestnanci zodpovední za zistené nedostatky boli ústne na pracovnej porade poučení a
oboznámení o novom spôsobe označovania majetku. Neboli vyvodené žiadne finančné
dôsledky, keďže sa jednalo o formálne chyby.
Z: Anna Lovičová
T: 30.11.2017

Opatrenia splnené
C. Materská škola Ul. perečínska
V Inventúrnom súpise DHM účet 751absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností, nebolo teda možné overiť, či vybraný majetok majú zaevidovaný v danom zozname
podľa útvaru.
Prijaté opatrenie :
Aktualizovať účtovný systém Korwin, termín december 2017
1.

2. Na niektorom majetku boli čísla písané s fixkou čiastočne nečitateľné alebo zmazané. Viaceré
spotrebiče v školskej kuchyni neboli označené vôbec.
Prijaté opatrenie :
Vedúca ŠJ označila všetky spotrebiče inv. číslami , fixkou písané čísla boli napísané nanovo ihneď po
kontrole.
Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistených niekoľko rozporov pri postupoch
a kompletnosti vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem.
Keďže dátum vykonania inventúry je v rozmedzí 02.11.2016 a 23.12.2016, absentuje vyčíslenie
prírastkov a úbytkov za obdobie od 02.11.2016 do 31.12.2016. (§ 30 ods.4 Zákona 431/2002)
Do inventúry sa doložilo prehlásenie podpísané riaditeľkou, že v období od 2.11.2016 do 31.12.2016
nebolo nič nakupované a nič sa nevyraďovalo.
3. K účtu 082 Inventúrny súpis oprávky absentuje doložený súpis INV 62 kvôli verifikácii.
4. K účtu 355 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii
5. K účtu 384 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii
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V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam č.3,4,5 sa kontrolovaný subjekt písomne
vyjadril v tom zmysle, že chýbajúce prílohy boli založené v zložke Účtovníctvo 12/2016, tieto
dodatočne kontrolnému orgánu doložil.
Opatrenia splnené

D.

Materská škola Ul. Kukučínova

1. V Inventúrnom súpise DHM účet 751absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností, nebolo teda možné overiť, či vybraný majetok majú zaevidovaný v danom
zozname podľa útvaru.
Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistených niekoľko rozporov pri postupoch
a kompletnosti vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem.
2. Inventarizačný zápis ostatných pohľadávok – účet 318 neobsahuje prílohu špecifikujúcu výšku
pohľadávky.
3. Inventarizačný zápis zúčtovania transferu z rozpočtu obce – účet 355 neobsahuje prílohu
ZDR01 kvôli verifikácii.
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam sa kontrolovaný subjekt písomne vyjadril
v tom zmysle, že chýbajúce prílohy boli založené v zložke Účtovníctvo 12/2016, tieto dodatočne
kontrolnému orgánu doložil.
Prijaté opatrenia :
1. Aktualizovať účtovný systém Korwin, termín december 2017
2. Inventúrne súpisy podľa miestností budú vytlačené pri inventúre za rok 2017, termín január
2018
Opatrenia splnené

E. Materská škola na Ul. dukelských hrdinov
1. V Inventúrnom súpise DHM účet 751absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností, nebolo teda možné overiť, či vybraný majetok majú zaevidovaný v danom
zozname podľa útvaru.
Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole bol zistený rozpor pri postupoch a kompletnosti
vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve dodržiavanie ostatných
právnych noriem.
2. Ku účtu 355 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii.
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam sa kontrolovaný subjekt písomne vyjadril
v tom zmysle, že chýbajúce prílohy boli založené v zložke Účtovníctvo 12/2016, tieto dodatočne
kontrolnému orgánu doložil
Prijaté opatrenia :
1. Aktualizovať účtovný systém Korwin
Opatrenia splnené

Termín : december 2017

F. Materská škola na Ul. Palárikovej
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1. V Inventúrnom súpise DHM účet 751absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností, nebolo teda možné overiť, či vybraný majetok majú zaevidovaný v danom
zozname podľa útvaru.
Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistených niekoľko rozporov pri postupoch
a kompletnosti vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem.
2. Na Inventúrnom súpise záväzkov zo sociálneho fondu účet 472 je vyčíslená výška
záväzku ku 1.6.2016 a ku 31.12.2016. Mám zato, že sledovacie obdobie riadnej inventúry
má byť limitované 1.1.2016 a 31.12.2016.
3. Keďže dátum vykonania inventúry je v rozmedzí 19.12.2016 a 13.1.2017, absentuje
vyčíslenie prírastkov a úbytkov za obdobie od 19.12.2016 do 31.12.2016. (§ 30 ods.4 Zákona
431/2002)

4. Ku účtu 384 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii.
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam sa kontrolovaný subjekt písomne nevyjadril .
Prijaté opatrenia :

1. Riaditeľom určený člen inventúrnej komisie Darina Kucková a ekonómka Nadežda
Volochová zabezpečia zoznamy zaevidovaného majetku podľa jednotlivých
miestností a vyvesia ich na viditeľnom mieste.
Z: Darina Kucková
T: 10. 12. 2017
2. Členovia inventúrnej komisie boli riaditeľom poučení, že aj pri mimoriadnej inventúre
je sledovacie obdobie riadnej inventúry od 1. 1. do 31. 12. daného roka.
Z: Darina Kucková
T: 4. 12. 2017
3. Riaditeľom poverená zamestnankyňa zodpovedná za inventúrne zostavy bola poučená
o tom, aby vyčíslenie prírastkov a úbytkov nechýbalo v inventúrnych súpisoch. Za
obdobie od 19. 12. 2016 do 31. 12. 2016 boli prírastky vyčíslené v sume 352.19 €.
Z: Nadežda Volochová
T: 10. 12. 2017
4. K účtu bola doložená príloha stavu majetku a riaditeľom bola poučená zamestnankyňa
Nadežda Volochová, aby v ďalších obdobiach tieto prílohy nechýbali.
Z: Nadežda Volochová
T: 10. 12. 2017
Opatrenia splnené

• Kontrola dodržiavania vybraného VZN mesta Snina - č. 126/2014 o určovaní používania
dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby
zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom
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Kontrolné nedostatky :

1. Držiteľ vyhradeného parkovacieho miesta vedený v tabuľke pod číslom 32 sa podľa
záznamov v Matrike mesta Snina odo dňa 18.08.2009 zmenil trvalý pobyt, nebýva
v Snine, trvalý pobyt má v obci Sady nad Torysou.
Tu konštatujem porušenie článku 3 ods.2 VZN 126/2014 o určovaní používania dopravných
značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko
postihnuté so sprievodcom - Vyhradené parkovacie miesto je možné zriadiť len pre
obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Snina.
2. V tabuľke pod číslom 10 sú obaja manželia evidovaní ako držitelia vyhradeného
parkovacieho miesta. Pani manželka nespĺňa podmienky na poskytnutie vyhradeného
parkovania. Manžel zomrel 23.02.2016. Vyhradené parkovacie miesto by malo byť
preto zrušené.
Prijaté opatrenia :
Zabezpečiť odstránenie dopravných značiek povolených pre osoby, ktorých hlavný kontrolór
označil vo svojej správe pod.p.č.10 a 32.
Zodpovedný : Ing. Mária Cúrová
Termín : do 30.09.2017
Opatrenia splnené

KONTROLY EXTERNÝCH KONTROLNÝCH ORGÁNOV NA ZA 2.Q 2018

Materská škola na Ul. Dukelských hrdinov č.2078/13 v Snine 28.02.2018 – kontrola so

sociálnej poisťovne
– kontrola odvodov poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017
– dátum kontroly 07.03.2018
– kontrolné opatrenia – zamestnávateľ porušil ustanovenie § 231ods.1
písm. b) zákona tým, že neodhlásil z registra po zákonom stanovenej
lehote p. Burikovú Martinu, ktorej dohoda o pracovnej činnosti( dohoda)
trvala do 30.06.2016 a RLFO odhláška bol zaslaný 04.07.2016, na
základe kontroly o výsledku sa ukladá opatrenie na odstránenie
nedostatkov.
16.03.2018 – kontrola RÚVZ so sídlom Humenné
- kontrola zameraná na hygienu prevádzky ako celku a v súvislosti so
zhodnotením pitného režimu v MŠ
- dátum vykonania kontroly 16.3.2018
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- kontrolné opatrenia – žiadne

Základná škola POH v Snine
KONTROLA Č. 1

Kontrolný orgán: Štátna školská inšpekcia, Mgr. Peter Vachula
Cieľ kontroly: Prešetrenie sťažnosti o neposkytnutí informácií o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
dieťaťa, autor sťažnosti Maroš Motyľ, rodič žiaka 1.B triedy
Dátum vykonania kontroly: 13.02.2018
Kontrolné zistenia, opatrenia resp. sankcie: námietka rodiča opodstatnená
Vzhľadom na veľmi špecifický a citlivý prípad riešený súdnymi orgánmi, postupovala škola
v podávaní informácií otcovi dieťaťa tak, že si najprv vyžiadala právne informácie
od zainteresovaného sudcu a nezávislého právneho poradcu, na ich odporúčanie v podávaní informácií
rodičovi dieťaťa postupovala opatrne, aby nespôsobila komplikácie v riešenom prípade, prihliadala vo
veci najmä na záujmy a prospech dieťaťa.
Škola poskytla rodičovi Marošovi Motyľovi všetky informácie okrem počtu neospravedlnených hodín,
ktoré
narastali
práve
v období,
keď
vznikali
aj
obavy
z násilného boja rodičov o dieťa v škole.
Škola týmto nemala záujem odopierať rodičovi jeho práva a povinnosti.
Prijaté opatrenie:
ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina bude v budúcnosti rešpektovať výsledok inšpekčnej kontroly
a uplatňovať právnu zodpovednosť v tomto prípade. Umožní obom rodičom, aby mali prístup
k všetkým informáciám o dieťati, čo zahŕňa aj údaje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v plnom
rozsahu prostredníctvom internetovej žiackej knižky, osobným i písomným spôsobom na vyžiadanie.
Rodičovi Marošovi Motyľovi poskytla písomnou formou prístupové prihlasovacie údaje k internetovej
žiackej knižke syna Maroša Motyľa.
ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina konštatuje, že splnila prijaté opatrenia školskej inšpekcie a právnu
zodpovednosť vo veci uplatňuje. Do súčasnej doby škola neeviduje žiadne požiadavky zo strany
rodičov žiaka. Dieťa je v starostlivosti matky, chodí do školy pravidelne a riadne pripravené.
Pracovnoprávna zodpovednosť:
Za osobu zodpovednú za zistené nedostatky určil riaditeľ školy zástupkyňu riaditeľa školy
pre 1. stupeň ZŠ, Mgr. Ivetu Kocanovú.
KONTROLA Č. 2

Kontrolný orgán: Štátna školská inšpekcia, Mgr. Anna Porvazová, školská inšpektorka ŠIC Prešov
Cieľ kontroly: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
Dátum vykonania kontroly: 19.03.2018
Kontrolné zistenia, opatrenia resp. sankcie:
Testovanie prebehlo bezchybne. Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory,
dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre
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administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovaných skupinách
dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli žiadne rušivé momenty.
Pracovnoprávna zodpovednosť:
Za osobu zodpovednú za prípravu realizáciu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ určil
riaditeľ školy zástupkyňu riaditeľa školy pre 2. stupeň ZŠ, Mgr. Máriu Lojkovú.

Mestský úrad v Snine, odd. sociálnych vecí a rodiny
Kontrolný orgán: Okresná prokuratúra Humenné
Cieľ kontroly: Zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy
v konaní o poskytovaní sociálnych služieb podľa § 79 až § 81 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Dátum vykonanej kontroly: 11.05.2018 prevzaté administratívne spisy, kontrola prebiehala v mesiaci
máj 2018
Kontrolné zistenia: Dňa 04. 06. 2018 doručené upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov týkajúce sa nezákonného poučenia
o opravnom prostriedku v rozhodnutiach vydávaných vo veci odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu
službu, kde bola uvádzaná 30-dňovú lehotu.
Opatrenia: Úprava poučenia na správnu 15-dňovú lehotu podľa § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozhodnutiach vydaných po doručení upozornenia.

Mestský úrad v Snine, odd. sociálnych služieb (DPS)
Kontrolný orgán : OR HaZZ Humenné
Cieľ : preveriť splnenie opatrení uložených pri komplexnej PP kontrole zo dňa 18.10.2017
Dátum vykonania kontroly : 02.05.2018
Záver : Opatrenia boli splnené, neboli zistené nedostatky.

PLNENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY
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159/2012 – Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer vzájomného vysporiadania
vlastníctva nehnuteľného majetku formou zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, a to pozemku parc. č. CKN 1508/94, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
853 m2, stavby so s. č. 2718 postavenej na parc. č. CKN 1508/94, pozemku parc. č. CKN 1508/107,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 375 m2 vytvoreného GP č. 37002341-65/2010, overeného
pod G1-214/2010 dňa 10. 08. 2010 a stavby so s. č. 747 postavenej na parc. č. CKN 182/2 za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1,
Snina, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, a to pozemku par. č. CKN 1934/1, ostatné plochy, o výmere 15
555 m2, vytvoreného GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934, ostatné plochy, o výmere 16 100
m2 (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m2, CKN 5591/5
o výmere
353 m2, CKN 5586/6 o výmere 4 820 m2, CKN 5588/2 o výmere 460 m2, CKN 5590/1 o výmere 11
060 m2, CKN 5591/3 o výmere 3 040 m2, CKN 5586/2 o výmere 2 171 m2, CKN 5582/3 o výmere 7
110 m2, CKN 5591/2 o výmere 6 014 m2, CKN 5590/3 o výmere 116 m2 vytvorených GP č. 37002341
– 66/2010, overeným pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010, u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť
vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny,
vypracovať návrh zámennej zmluvy a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.
Nové skutočnosti:
Na rokovanie MsZ 28.06.2018 budú predložené materiály, ktoré riešia vzájomné majetkoprávne
vysporiadanie
504/2013 Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ č. 309/2012 zo dňa 01. 10. 2012
takto: Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á Mestskému úradu v Snine plniť navrhované úlohy
k riešeniu problematickej situácie na Sídlisku I a II spôsobenej činnosťou neprispôsobivých občanov
a predkladať informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení na zasadnutie mestského
zastupiteľstva 2-krát ročne (každý polrok).
Nové skutočnosti:
Uznesením MsZ č. 313/2017 bolo zmenené, že informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení
na zasadnutie MsZ MsÚ predkladá raz ročne. Správa predložená na februárovom zasadnutí MsZ
v roku 2019.
29/2015 - Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu
situácie na sídlisku I a II za rok 2014, u k l a d á mestskému úradu predložiť návrh výstavby
nízkoprahových bytov v súvislosti s riešením revitalizácie sídliska I.
Nové skutočnosti :
Zámer trvá, prebieha výber lokality

Zo strany oddelenia výstavby boli na výstavbu nízkoprahových bytov vytypované tri
lokality:
- 1. lokalita – na Kostrubani, kde by sa dal postaviť ešte jeden bytový dom,
- 2. lokalita – v územnom pláne je vyčlenená lokalita na bytové domy smerom na Pčoliné,
táto však nie je veľmi vhodná, pretože tam chýbajú všetky inžinierske siete a výstavba by tam
bola finančne veľmi náročná,
- 3. lokalita – na sídl. I na mieste bývalého bytového domu „Titanik“.
Bez zmeny
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174/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov: - parc. č. CKN 4264/44, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 101 m2 , - parc. č. CKN 4264/45, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 122 m2 , oba pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46053328-12/2016 z
parcely č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 549 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. Štúrovej.
Nové skutočnosti : Trvá, zatiaľ nesplnené, uznesenie sa týka pána Kostiščeho a súvisí
s vysporiadaním čiernej stavby. Bez zmien .
196/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta dobudovať chýbajúce
kontajnerové stanovištia pri bytových domoch. T: 31. 12. 2016
Nové skutočnosti:

V rozpočte mesta na rok 2018 je na tento účel je vyčlenených 10 tis. €. V tejto cene je
možné vybudovať cca 3 – 4 kontajnerové stanovištia pre štyri kontajnery. V súčasnosti
realizujeme výber lokality.
238/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené GP č. 34823123-16/2016 odčlenením z parcely č. EKN
6006, zap. na LV č. 8216: - parc. č. CKN 2146/36, druh pozemku – zastavané ploch y a nádvoria ,o
výmere 4 m2 , - parc. č. CKN 2146/37, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2
, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov – Janu Karľovú, trvale
bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že táto žiadateľka je vlastníčkou
priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7629/2 a CKN 7629/1, na ktorej má postavený rodinný dom so s.
č. 1650, v ktorom býva a na parcele CKN 2146/36 má postavenú časť garáže, na ktorú má stavebné
povolenie. Prevádzané parcely č. CKN 2146/36 a CKN 2146/37 dlhodobo užíva, v minulosti patrili jej
rodičom a chce si ich majetkovo právne vysporiadať.
Nové skutočnosti : Nesplnené, bude predložený na júnové rokovanie MsZ.
246/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 1. v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h)
Všeobecne záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v
Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 investičný zámer: Rozšírenie oddychovej plochy na
biokúpalisku v RO Rybníky Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia, 2. zadanie realizácie
zákazky Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina priamym zadaním
Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti :
Na základe ZoD bola zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia
stavby.
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Bez zmeny
253/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 2 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina.
Nové skutočnosti :

V súčasnosti prebieha prerokovavanie Návrhu ZaD č. 7 ÚP mesta Snina dotknutými
orgánmi.
259/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s využitím predkupného práva v zmysle
predloženého uznesenia MsZ č. 486/2008 zo dňa 04. 12. 2008.
Nové skutočnosti : Nesplnené, mesto oznámilo písomne zámer uplatnenia predkupného práva,
k podpisu KZ sme zatiaľ neboli zo strany COOP Jednoty vyzvaní. Bez zmien
263/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce - prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 37/144, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 230 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre spoločnosť
FACTORIÁL CREDIT, s. r. o., Strojárska 2742, 069 01 Snina, IČO: 44 756 216, za účelom
vybudovania prístupovej zásobovacej komunikácie pre budúcu prevádzku zariadenia spoločného
stravovania. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady
vybuduje prístupovú cestu, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti : Nesplnené, žiadateľ zatiaľ nedoložil dopravnú projektovú dokumentáciu..
295/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :

V súčasnosti prebieha prerokovavanie
orgánmi.

Návrhu ZaD č. 7 ÚP mesta Snina dotknutými

298/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j
e investičný zámer: „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy MsÚ v Snine“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti :

35

Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP v súčasnosti pripravuje podklady pre začatie verejného
obstarávania na zhotoviteľa časti stavby v rozsahu podľa schváleného rozpočtu na r. 2018 – časť
stavby - dátové rozvody.
Bez zmeny
343/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
naradenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“.
Nové skutočnosti:
Zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia. Samotná realizácia stavby
bude možná až po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na túto investičnú akciu.
Bez zmeny
369/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti
pozemku parc. č. CKN 1121/210, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 231 m2 ,
zap. na 17 LV č. 3200, k. ú. Snina, pri stavbe so s. č. 3192 na Ul. Komenského,, pre
GRÉCKOKATOLÍCKU CIRKEV, farnosť bl. Hieromučeníka Vasiľa Hopka, Snina – Brehy,
Komenského 2658, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na časti
predmetného pozemku, cca 15 m2 , chce GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV vybudovať schodisko k
stavbe, ktorá bude slúžiť na charitatívne účely a pre prácu s deťmi a mládežou.
Nové skutočnosti :
Bez zmien . Zámer zverejnený v zmysle zákona, po obdržaní všetkých pokladov bude návrh predložený
na rokovanie MsZ.
374/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :

V súčasnosti prebieha prerokovavanie
orgánmi.

Návrhu ZaD č. 7 ÚP mesta Snina dotknutými

376/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta doplniť „Rokovací
poriadok MsZ“ o interpelácie občanov.
Nové skutočnosti:
Zatiaľ nebol pripravený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ.

389/2017
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Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky:
- parc. č. CKN 5078/64, druh pozemku – záhrady, o výmere 102 m2,
- parc. č. CKN 5078/212, druh pozemku – záhrady, o výmere 112 m2,
- parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady, o výmere 135 m2,
- parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady, o výmere 124 m2,
- parc. č. CKN 5078/240, druh pozemku – záhrady, o výmere 10 m2,
- parc. č. CKN 5078/239, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10
m2 ,
pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na
Gagarinovej ulici.
Nové skutočnosti:
Priebežne sa plní, na júnové MsZ bude predložený ďalší návrh na prevod..
392/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e návrh Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bžána na ukončenie zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, ale keďže posledné
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je v prospech mesta, s ú h l a s í s pokračovaním v súdnych sporoch
vedených pod spisovými značkami: 15Cb/109/2003 a Cbi/1/2012, v zastúpení Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bžána v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 14. 05. 2007 v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. 01. 2013.
Nové skutočnosti:
Na pojednávaní 11. 05. 12018, vydal súd Rozsudok, ktorým žalobu zamietol, rozsudok nie je
právoplatný nakoľko žalobca podal v lehote odvolanie o ktorom rozhodne Krajský súd Prešov.
404/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vypracovanie Územného plánu mesta Snina v
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Nové skutočnosti :
V súčasnosti oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného
obstarávania na zhotoviteľa ÚP mesta Snina a oprávnenú osobu na obstaranie ÚP mesta Snina.
Bez zmeny
405/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie
realizácie zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v
Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti :
Na základe podpísanej ZoD Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. v mesiaci marec 2018 začali
realizáciu predmetnej stavby. Stavba je t.č. rozostavaná.
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bez zmeny
406/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer
na obnovu Domu smútku a výstavbu parkovacích miest a chodníkov na starom cintoríne. T: 3/2018
Nové skutočnosti :
V súčasnosti oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP pripravuje investičný zámer. Materiál je pripravený na
predloženie na najbližšie rokovanie MsZ..
bez zmeny
407/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Medzihrobové chodníky na novom
cintoríne v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie realizácie zákazky
„Medzihrobové chodníky na novom cintoríne v Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným
službám Snina, s. r.o.
Nové skutočnosti :

Mesto vyzvalo VPS Snina, s.r.o. na predloženie cenovej ponuky na realizáciu medzihorbových
chodníkov.
426/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisovs ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú jednotlivé časti
parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a
priľahlých pozemkov na Ul. gen. Svobodu v zmysle GP č. 46053328-39/2014 zo dňa 14. 11. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe vlastníci rodinných domov a nehnuteľností
pozemkov na Ul. gen. Svobodu užívajú dlhodobo časti predmetnej parcely ako dvory, resp. záhrady
priľahlé k svojim pozemkom.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, pripravujú sa podklady nato, aby sme mohli predložiť MsZ materiály týkajúce sa
prevodov v prospech jednotlivých vlastníkov.
429/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1224/56, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 151 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, na Stakčínskej ulici pred budovou firmy SUPTRANS G.T.M, s.r.o., Snina, so súp.
č. 754 na parcele č. CKN 4587/17, k. ú. Snina
Nové skutočnosti :
Chýba ešte znalecký posudok, po jeho obdŕžaní bude predložený materiál týkajúci sa prevodu.
zastupiteľstvo.
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430/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 142/2, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 31 505 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, v blízkosti trafostanice na parcele č. CKN 142/38, ktorá je vo vlastníctve VSD, a.s.,
Košice
Nové skutočnosti :
Uznesenie zrušené
432/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva
mesta – kúpu pozemku parc. č. CKN 37/224, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1080 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 6554, vedeného Okresným úradom v Snine – katastrálny
odbor, pre okres Snina, obec Snina, k. ú. Snina, vo vlastníctve NADÁCIA ART – EAST, Česká
2628/9, 069 01 Snina, IČO: 36 163 601, za cenu 1,- Eur.
Nové skutočnosti :
Splnené , podpísaná KZ, podaný návrh na vklad.
433/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh na
odkúpenie, resp. majetkovoprávneho vysporiadania všetkých pozemkov, ktoré mesto užíva a nemá ich
vo svojom vlastníctve, resp. nájme (cesty, chodníky, verejná zeleň). Termín: 3/2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, mestský úrad má materiál rozpracovaný, avšak nakoľko táto problematika je v súčasnosti
predmetom riešenia ZMOS-u a vlády, pretože je to problém všetkých väčších miest, je dobré počkať
na riešenie predložené vládou.
437/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a)v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
prevodu sú tieto nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené 15 geometrickým plánom
č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN 2642/55, druh pozemku –
orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 2642/56, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004 , druh
pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 5935/65,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely
č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č. CKN 5935/3, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č.
CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 m2 , ktorý
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vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 110 m 2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina, nachádzajúce sa
na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina, s.r.o.,
Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe spoločnosť KF Snina,
s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2504/110, Snina, vlastní nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8122, na
ktorých má vybudované záhradné centrum. Tieto pozemky sú priľahlé k prevádzaným parcelám a na
časť parciel CKN 5935/3 a EKN 6004 o celkovej výmere 79,6 m2 má uzatvorenú s Mesto Snina
nájomnú zmluvu; b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN
2642/55, druh pozemku – orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004, druh pozemku – ostatné plochy,o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN
2642/56, druh pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004 , druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č.
CKN 5935/65, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý
vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2
a parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na
LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
3 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, 16 - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 110 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina,
nachádzajúce sa na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina,
s.r.o., Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti, za cenu 3 080,- eur za celkovú výmeru 77 m2 , s podmienkou úhrady všetkých
nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8
písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena
nehnuteľností je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov
spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Nesplnené.
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442/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta vstúpiť do rokovania s
VVS vo veci výstavby miestnej komunikácie mimo intravilánu mesta v smere od ČOV-ky na štátu
cestu Snina –Humenné. Termín: január 2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, bez posunu.
443/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prevod hnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta – verejný
vodovod - vetva RO Rybníky a verejná kanalizácia - vetva RO Rybníky, pre Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, Humenné, IČO: 36570460, za cenu
1,- €. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe predmetný hnuteľný majetok je v správe
ţiadateľa od roku 2004 a v súčasnosti je potrebné na tomto majetku vykonať rekonštrukciu. Ţiadateľ
vykoná nielen rekonštrukciu na vlastné náklady, ale zároveň vykoná na vlastné náklady aj realizáciu
stavby - odkanalizovanie rodinných domov na ulici kpt. Nálepku v Snine v zmysle projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Štefanom Ganajom najneskôr do dvoch rokov od podpísania kúpnej
zmluvy.
Nové skutočnosti :
Bez zmien, nesplnené: Zmluva ešte nie je podpísaná, MsÚ ešte nemá stanovisko Protimonopolného
úradu- bez zmeny
449/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 schvaľuje 1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská
Snina, 2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina, 3. Investičný zámer Rekonštrukcia
Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba, 4. Investičný zámer Výstavba miestnej
komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.
Nové skutočnosti :
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina – MŠ Budovateľská podala žiadosť o NFP
na realizácií detského ihriska, o žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.
bez zmeny
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina – z dôvodu nepriaznivého stavu
hospodárenia MŠ Palárikova nebola podaná žiadosť o NFP na realizáciu detského ihriska.
bez zmeny
Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba – mesto
pripravuje žiadosť na Krajský pamiatkový úrad Prešov o stanovisko k štúdii Rekonštrukcie námestia
Božieho milosrdenstva v súlade s VZN mesta Snina o pamätihodnostiach.

Zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Božieho milosrdenstva v Snine bol doručený
grafický návrh riešenia námestia Božieho milosrdenstva v dvoch alternatívach. Vzhľadom na
to, že dotknutá lokalita je zahrnutá do pamätihodnosti mesta v súlade s VZN mesta
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o pamätihodnostiach štúdia bola zaslaná k odbornému vyjadreniu na Krajský pamiatkový úrad
v Prešove.
Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.- mesto
Snina požiadalo vlastníka a správcu vodného toku Pčolinka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
OZ Košice o stanovisko a určenie podmienok pre vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
komunikácie.

Po doručení stanoviska SVP š.p. mesto zrealizuje pracovné rokovanie s vlastníkmi dotknutých
nehnuteľnosti a zároveň dá vypracovať polohopisné a výškopisné zameranie územia pre
potreby vypracovania projektovej dokumentácie.

468/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á povinnosť aktualizovať Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 (predložiť doplnok č. 2) najneskôr do 30. 09.
2018.
Nové skutočnosti :
Doplnok bude predložený v zmysle uznesenia do 30.9.2018.
470/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í 1. s prijatím úveru zo Všeobecnej úverovej
banky, a. s., vo výške maximálne 600 000,- € s dobou splatnosti 120 mesiacov na financovanie
investičného zámeru ,,Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácii a odstavných plôch na území
mesta Snina (ďalej len ,,Úver“), 2. s podpisom blankozmenky ako zabezpečenia Úveru spolu s
Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, p o v e r u j e primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby
ako zástupca mesta Snina uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.,zmluvu o úvere a ďalšiu
zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením
Nové skutočnosti :
Zmluva bola podpísaná 31.05.2018
475/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) výsledok obchodnej verejnej súťaţe č.
OVS/19/2017 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 423/2017 zo dňa 14. 12. 2017 na predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaţe a
ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. C KN 5066/399,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 21 m2 , k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine, katastrálny odbor, za cenu 778,- € pre Vieru Sitkovú, bytom
Študentská 1455/18, Snina, narodenú 24. 04. 1958.
Nové skutočnosti :
Splnené, podpísaná NZ, kúpna zmluva až po ukončení výstavby garáže
478/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovení § 281 aţ 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina, s ch
v a ľ u j e 1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou obchodnej verejnej súťaže, a to
pozemok parcela č. 142/63 o výmere 3 627 m2 , druh pozemku - ostatné plochy a pozemok parcela č.
142/64, o výmere 1 300 m 2, , k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva č. 3200, vedeného Okresným
úradom v Snine – katastrálny odbor, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom č. 48/2018
vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Výhonským, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, t. j.
minimálne: 261 000,- €.
Nové skutočnosti :
Vyhodnotenie na rokovaní 28.06.2018
479/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 142/65, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 3 425 m2 , vytvorený geometrickým plánom č. 36485551- 18/2018 overený
Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 28. 03. 2018 pod G1 – 107/2018, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € pre spoločnosť MOV plast, s. r. o., Komenského, 069
01 Snina, IČO: 44 727 909, za účelom vybudovania parkovacích miest pre budúce obchodné centrum
v tzv. „Modrej budove“. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ na vlastné
náklady vybuduje parkovisko pri svojej budove s. č. 2719, ktoré po ukončení kolaudačného konania
prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti :
Trvá
480/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti
– odpredaj bytu na Ul. Komenského v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 857/63 a
zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 74/4304 na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 74/4304 k pozemku parc. č. CKN 857/63,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 734 m2 , zapísaného na LV č. 6039, k. ú.
Snina, za cenu 5 260,50 € pre ţiadateľa: Ing. Jozef Meričko, trvale bytom Snina, do výlučného
vlastníctva s tým, ţe kupujúci uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. 51 Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a
Zákonom o majetku obcí.
Nové skutočnosti :
Splnené, KZ uzatvorená, kúpna cena uhradená, podaný návrh na vklad.
481/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti
– odpredaj bytu na Ul. Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3 a
zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 55/4684 na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 55/4684 k pozemku parc. č. CKN 7522/3,
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druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2 , zapísaného na LV č. 7817, k. ú.
Snina, za cenu 4 632,22 € pre ţiadateľku: Annu Voţňákovú, trvale bytom Snina, do výlučného
vlastníctva s tým, ţe kupujúca uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Nové skutočnosti :
Splnené, KZ uzatvorená, kúpna cena uhradená, podaný návrh na vklad
482/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1385/22,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 56 m2 a stavby – trafostanice so s. č. 3975,
postavenej na pozemku parc. č. CKN 1385/22, zap. na LV č. 770, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za
cenu 7 800,- € za obe nehnuteľnosti, určenú na základe znaleckého posudku č. 41/2018 zo dňa 29. 03.
2018 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods.
1 VZN mesta Snina č. 110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti DIADERM, s. r. o., Nemocnica s poliklinikou,
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36 515 027, zastúpenej konateľkou spoločnosti - MUDr.
Tatianou Hriseňkovou, Gaštanová 2883/69, Humenné 066 01 s tým, ţe kupujúca uhradí 66,- € za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené 52 s prevodom, teda aj náklady vo výške
150,- € za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za vyhotovenie GP.
Nové skutočnosti :
Zatiaľ nesplnené, ešte sa nám nevrátil návrh KZ podpísaný kupujúcim
483/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc.
č. CKN 1225/207, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 225 m2 a pozemok parc. č. CKN
1225/208, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 578 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre dotknutého podielového vlastníka priľahlých pozemkov na Ul. nad Cirochou – Petra Kovaľa,
trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Na júnové MsZ bude predložený návrh na prevod
484/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitnéhozreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č.
CKN 3806/30, druh pozemku – orná pôda,o výmere 295 m2 , ktorý vznikol GP č. 37002031- 2/2018 z
pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zap. na LV č. 3200, k.
ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Miloslavu
Petruňakovú a Pavla Petruňaka, trvale bytom Snina
Nové skutočnosti :
Splnené, Na rokovanie 28.06.2018 bude predložený návrh na prevod.
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485/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č.
CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179 m2 , ktorý vznikol GP č. 37002031-2/2018 z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Helenu
Močkovskú, trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, Na rokovanie 28.06.2018 bude predložený návrh na prevod.
486/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č.
CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 179 m2 , ktorý vznikol GP č. 4605332838/2018 z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875
m2 , zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, pre dotknutého vlastníka priľahlého pozemku naPálenčiarskej
ulici v Snine – Jozefa Zuščáka, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe ţiadateľ vlastní priľahlý pozemok parc. č. CKN 3454/3, zap. na LV č. 10516, k. ú. Snina
a prevádzaný pozemok vyuţíva spolu s manţelkou 54 viac ako 10 rokov, keďţe oproti predmetnému
pozemku býva. Tento pozemok chce vyuţiť ako záhradu. Nakoľko v blízkosti tohto pozemku býva, tak
si ho chce oplotiť a udrţiavať v čistote, pretoţe sa tam teraz zdrţiavajú neprispôsobiví občania, ktorí
tam zanechávajú po sebe neporiadok.
Nové skutočnosti :
Splnené, Na rokovanie 28.06.2018 bude predložený návrh na prevod.
487/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc.
č. EKN 6001, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 3 875 m2 , k. ú. Snina, zap. na LV č. 8216, z
ktorého boli GP č. 46053328-126/2017 vytvorené pozemky parc. č. CKN 1800/14, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 a CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44
m2 , pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. CKN 1781/33 – PaedDr. Beátu Hrickovú a
Mgr. Jána Hricku, obaja trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, Na rokovanie 28.06.2018 bude predložený návrh na prevod.
488/2018 Mestské zastupiteľstvo v Sninev súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, vytvorených GP č. 50788060-10/2017 z parciel č. CKN 1813/255, CKN
1813/229, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky: 45

parc. č. CKN 1813/438, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 4 m2 , - parc. č. CKN 1813/439,
druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 23 m2 , - parc. č. CKN 1813/440, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 33 m2 , - parc. č. CKN 1813/441, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 27 m2 , parc. č. CKN 1813/443, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 2 m2 , - parc. č. CKN 1813/444,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 40 m2 , - parc. č. CKN 1813/445, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 16 m 2 , - parc. č. CKN 1813/446, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 64 m2 ,
55 - parc. č. CKN 1813/447, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 30 m2 , - parc. č. CKN
1813/448, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 22 m2 , pre dotknutých vlastníkov rodinných
domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej ulici a Ul. Duk. hrdinov. Predmetné
pozemky sa nachádzajú na Ul. Duk. hrdinov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Podhorskej ulici a Duk. hrdinov majú svoje
pozemky priľahlé k vyššie citovaným parcelám a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať z dôvodu
prístupu k svojim nehnuteľnostiam.
Nové skutočnosti :
Trvá, zabezpečuje spracovanie podkladov na jednotlivcov
489/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce - prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu je budova telocvične súpisné číslo 1406, postavenej na parcele číslo C KN 7527/6 a
pozemkov parcelné číslo 7527/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 011 m2
,zapísané na liste vlastníctva č. 3200, vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor a
priľahlého pozemku parcelné číslo C KN 7527/31, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 608 m2 ,
ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely 7527/1 geometrickým plánom č. 46053328 – 61/2016,
zhotoviteľom GeoReal East, s. r. o, Snina, IČO: 46053328, overeným Okresným úradom v Snine katastrálny odbor pod G1-134/2016 zo dňa 09. 05. 2016, zapísané na liste vlastníctva č. 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina. IČO: 37
872 150, na dobu určitú od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2038 za nájomné 1,00 €/rok. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ide o účelovú nehnuteľnosť, ktorá v minulosti slúţila ako
zápasnícka hala. V súčasnosti je v zlom technickom stave a nevyhovuje pre uţívanie. Zápasnícky klub
Vihorlat Snina samostatne a tieţ cez Slovenský zápasnícky zväz bude spolu s mestom vyvíjať aktivity
smerujúce k oprave, resp. rekonštrukcii tohto objektu, vrátane rozšírenia o gymnastickú miestnosť a
modernú posilňovňu, ktoré budú slúţiť nielen zápasníkom, ale aj iným športovým klubom pôsobiacim
v meste Snina.
Nové skutočnosti :
Nesplnené
490/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 56 a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e)
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 1738/10, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 93 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva Ing.
Milana Gerboca, trvale bytom Snina.
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Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
491/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e)
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 2581/16, druh pozemku – zastavané plochy, o
výmere 47 m2 , vytvorený GP č. 46053328 – 8/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 22. 01. 2018 pod G1-26/2018, odčlenením z pôvodného
pozemku parc. č. EKN 6045, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 24 469 m2 , zapísaného na LV
č. 8216, do výlučného vlastníctva MUDr. Petra Makaru, trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
492/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s hnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu sú 2 kusy
zariadení na výrobu technického snehu - SD 700 vrátane sneţných hadíc za nájomné 1,- €/rok od 01.
06. 2018 pre Telovýchovnú jednotu Spartak Vihorlat Snina, IČO: 17076901, za účelom ich
prevádzkovania v lyţiarskom stredisku Parihuzovce. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe ţiadateľ bol pôvodným prevádzkovateľom týchto zariadení a ţe zabezpečí na vlastné
náklady ich sfunkčnenie tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj zimných športových aktivít a
masového lyžovania.
Nové skutočnosti :
Zatiaľ nesplnené, vypracováva sa NZ.
494/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina v znení doplnku 1 a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov na prenájom nehnuteľného majetku mesta pre neziskovú organizáciu
GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983. Predmetom prenájmu je časť
pozemku parc. č. CKN 5066/395, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 950 m 2 , ktorý bol
vytvorený GP č. 34823123-28/2016 vyhotoviteľa Geodetické zdruţenie Snina, Peter Dubjak, Ing.
Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02. 2016 pod G1-54/2016, z
pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe ţiadateľom je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje dané zariadenie a chce vytvoriť
bezpečnú oddychovú zónu pre svojich klientov realizáciou oplotenia a osadením lavičiek. b) Zmluvný
prenájom nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. CKN 5066/395, druh pozemku - ostatné plochy, o
výmere 950 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 34823123-28/2016 vyhotoviteľa Geodetické zdruţenie
Snina, Peter Dubjak, Ing. Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02.
2016 pod G1-54/2016, z pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 5 138 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre neziskovú
47

organizáciu GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, zastúpenú riaditeľom
Ing. Petrom Markovičom, za symbolickú cenu 10,- € za rok.
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnené, nevrátil sa nám podpísaný návrh NZ
495/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spôsob nakladania s hnuteľným majetkom
obce - prenájom hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 59
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
rozšírená časť plynovodu na Ul. Pálenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a STL
pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4, č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné 1,€/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnené, podklady k uzatvoreniu NZ zaslané na SPP-D Bratislava
498/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – kúpu
pozemkov parc. č. CKN 1224/156, CKN 1224/157, CKN 1224/158 a CKN 1224/26, ktoré boli
vytvorené GP č. 46053328-125/2017 odčlenením z parcely č. EKN 2280, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 39 907 m2 , zapísanej na LV č. 9077, k. ú. Snina, vlastník bývalý Vihorlat, n. p., v správe –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, do vlastníctva 60 Mesta Snina,
Strojárska 2060/95, IČO: 00323560. Ide o pozemky, na ktorých je zrealizovaná prístupová
komunikácia k železničnej stanici na Stakčínskej ulici.
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnené, výpis uznesenia zaslaný na SPF Bratislava.
500/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a Mestskému úradu v Snine na najbliţšie
zasadnutie MsZ predloţiť návrh odpredaja prelúk, ktoré nemajú opodstatnenie. Preluky by mali byť
odpredané ţiadateľom so súhlasom dotknutých vlastníkov uvedených vo vecnom bremene.
Nové skutočnosti :
Nesplnené pre krátkosť času
501/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta ukončiť najkratším
možným spôsobom nájomnú zmluvu na prenájom hygienických zariadení pre venčenie psov. Termín:
okamžite
Nové skutočnosti :
Beží výpovedná lehot

MESTSKÁ RADA
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65/2017 Mestská rada v Snine v prípade neakceptácie ponuky mesta na odpredaj nehnuteľností v RO
Rybníky o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať o konkrétnych podmienkach spoločného podniku
mesta a LPUS.
Nové skutočnosti :
Viď Uzn.64/2017
76/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer na starý
cintorín na obnovu domu smútku ako aj rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch.
Nové skutočnosti :
Oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP bol vypracovaný investičný zámer na obnovu starého domu smútku
a starého cintorína.
bez zmeny
77/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a úradu spracovať geometrický plán na pozemky vo
vlastníctve mesta na Ul. gen. Svobodu, ktoré budú predmetom vysporiadania – prevodu pre priľahlých
vlastníkov nehnuteľností s tým, že mesto si ponechá vo vlastníctve min. 1,5 m na prípadnú výstavbu
chodníka alebo rozšírenie miestnej komunikácie.
Nové skutočnosti :
Plní sa, bolo zadané vypracovanie GP.

55/2016 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta podať informáciu na MsZ o
stabilizácii skládky TKO.
Nové skutočnosti :

Riaditeľ VPS, s.r.o. Snina vydal pokyn na spracovanie podkladov na vytvorenie kompletnej
správy týkajúcej sa stavu skládky. Predpokladaný termín na predostretie správy MsZ je
2.polovica septembra 2017.
Uznesenie nesplnené : Riaditeľ VPS, s.r.o. Snina ku dnešnému dňu predmetnú správu na
MsÚ v Snine nedoručil.
85/2018 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť Dodatok č. 1 k Nájomnej
zmluve č. 20/2010 podľa alternatívy 1 alebo 2.
Nové skutočnosti :
Ihneď na druhý deň po zasadnutí MsR boli návrhy dodatkov vrátane prijatého uznesenia zaslané
elektronicky na LPUS Ing. Ďuďákovi. K dnešnému dňu(16.04.2018) bez stanoviska LPUS.
Hlavný kontrolór konštatuje zbytočné prieťahy a nečinnosť zo strany LPUS.
91/2018 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na časť budovy mestského úradu (priestory Slovenskej sporiteľne).
Nové skutočnosti :
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Sú uplatnené objednávky jedna na odčlenenie a druhá na znalecký posudok, po obdržaní týchto
znaleckých bude OVS možno vypísať.

Stav prebiehajúcich súdnych sporov a stav splácaných záväzkov

-

pasívne neukončené súdne spory:
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Súdny spor spisová značka: 15 Cb/109/2003
Spor vedený na: Okresnom súde v Humennom, sudca JUDr. Jozef Engel
Žalobca: JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty Sukmont Teplo, s. r. o.
Žaloba podaná dňa: 10. 07. 2003
Žalovaný: Mesto Snina
Predmet sporu: bezdôvodne obohatenie – 130 267,01 € s príslušenstvom
Právne mesto zastupuje: JUDr. Radomír Bžán na základe zo dňa 14. 05. 2007.

Nové skutočnosti :
UZNESENIE Najvyššieho súdu SR doručené Advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána
27.08.2015 , v ktorom zrušuje rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 20.5.2014 a vec vracia
Okresnému súdu Humenné na ďalšie konanie.
Termín nového pojednávania na OS Humenné nám ešte nie je známy.
Dňa 30.10.2017 bol na MsÚ v Snina doručený návrh na ukončenie poskytovania právnych služieb zo
strany AKRB. Návrh bude predmetom novembrového rokovania MsZ.
Ďalej : viď Uzn. MsZ č.392/2017
Súdny spor spisová značka: 4 Cbi/1/2012-141
Spor vedený na: Krajský súd v Košiciach, sudca JUDr. Vladimír Hrib, PhD
Žalobca: Mesto Snina
Žalovaný: JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty Sukmont Teplo, s. r. o
Predmet : o vylúčenie pohľadávky z konkurznej podstaty.
Nové skutočnosti :
Dňa 12.04.2018 sa uskutočnilo na OSHe pojednávanie, na ktorom bolo ukončené dokazovanie a za
účelom vyhlásenia Rozsudku je vytýčené pojednávanie na 11.05.2018. Navyše dňa 09.04. 2018 bol na
Mestský úrad doručený návrh na mimosúdnu dohodu od JUDr. Biroša. Pripravuje sa stanovisko mesta
a návrh bude predložený do komisie finančnej a tak následne do Mestskej rady.

Na MsR bola podaná informácia o tom, že protistrana sa odvolala a spis sa presúva na KS Prešov.

Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
17.04.2018– 13.06.2018

1./ Zmluva o dielo č.06401P/2017/EEA
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Zmluvné strany: Mesto Snina a Veducon, s.r.o. Košice- Staré Mesto
Predmet: vypracovanie Žiadosti o dotáciu – podpora elektromobility
Odmena : 990 €, bez DPH
2./ Dodatok č.3 ku Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2017
Zmluvné strany: Mesto Snina a Reinter, s.r.o. Humenné
Predmet: zmena technického riešenia
3./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS Snina a Janko Lehotský, Bratislava
Predmet: zabezpečenie hudobného vystúpenia
Odmena : 700 €
4./ Dodatok č.3 ku Zmluve o poskytnutí služieb č.2017/02/ŽP
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS, s.r.o., Snina
Predmet: vyňatie časti lokalít v meste na poskytovanie služieb kosenia
5./Rámcová zmluva
Zmluvné strany: Mesto Snina a MFK Snina
Predmet: kosenie verejných priestranstiev
Odmena : 2 937,60 € za jedno kosenie o výmere 54 400 m2( max. 5x ročne)
6./ Mandátna zmluva
Zmluvné strany: Mesto Snina a SQM, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP( Zberný dvor )
Odmena : 3 000 €
7./ Mandátna zmluva
Zmluvné strany: Mesto Snina a SQM, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet: VO ( Zberný dvor )
Odmena : 3 000 €
8./ Dodatok č.3 ku Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS, s.r.o., Snina
Predmet: Rekonštrukcia chodníkov
Cena diela : 291 602,10 €
9./ Zmluva o spolupráci
Organizátor : MKOS Snina
Dodávateľ : Prameň tradícií, Krásna Lúka
Predmet : zabezpečenie vystúpenia kapely Kandráčovci
Odmena : 7 000 €

10./ Zmluva o dielo
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Medzi : MKOS Snina a Kamex, Marián Kapráľ, Snina
Predmet : dodávka a montáž veľkoplošných parkiet
Odmena : 3 631,16 €
11./ Zmluva o dielo
Medzi : Mesto Snina a Atris, s.r.o., Snina
Predmet : stavebné práce v DPS, signalizačný systém
Odmena : 21 512,33 €
12./Smlouva o spolupořadatelství
Medzi : OUTDOOR Films, s.r.o., Ostrava a MKOS Snina
Predmet :spoluorganizovanie 16.ročníka MF
Odmena : 990 €
13./Kúpna zmluva
Kupujúci : Mesto Snina
Predávajúci : Kridla, s.r.o. Humenné
Predmet : kopírovací papier
Cena : podľa výsledkov VO
14./Kúpna zmluva
Kupujúci : Mesto Snina
Predávajúci : Marián Šupa, Veľké Kostoľany
Predmet : malotraktor 4x4
Cena : 15 408 €
15./Kúpna zmluva
Kupujúci : Mesto Snina
Predávajúci : DD21, s.r.o., Prešov
Predmet : tonery
Cena : podľa výsledkov VO
16./ Zmluva o poskytnutí služby
Medzi : Mesto Snina a Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Predmet : predĺženie zmluvy
17./ Zmluva o dielo
Objednávateľ : Mesto Snina
Zhotoviteľ : PP Protect, s.r.o., Michalovce
Predmet diela : Implementácia právnej úpravy ochrany osobných údajov
Odplata : 200 € mesačne

18./ Smlouva o zajištění uměleckého výkonu
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Medzi : MKOS Snina a Slovácka dechová hudba Sadovana
Predmet : hudobné vystúpenie
Cena produkcie : 600 €
19./ Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Medzi : MKOS Snina a Planéta zážitkov, oz, Levice
Predmet : divadelné predstavenie
Odmena : 4 500 €
20. Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č.014/2018
Usporiadateľ : MKOS Snina, Umelec : Doležalovo kvarteto, Rostoklaty
Cena : 800 €
21./Zmluva o dielo
Objednávateľ : Mesto Snina
Zhotoviteľ : Atris, s.r.o. Snina
Predmet zmluvy : elektroinštalácia, dátové rozvody na MsÚ
Cena diela : 59 995,94 €
22./ Zmluva o budúcej zmluve
Budúci dodávateľ : Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica
Budúci odberateľ : Mesto Snina
Predmet : súhlas dodávateľa s vybudovaním horúcovodnej prípojky a centrálnej kompaktnej
odovzdávacej stanice tepla podľa projektu „Plaváreň Snina“ na vlastné náklady
23./Rámcová dohoda
Medzi : Mesto Snina a Kridla, s.r.o., Humenné
Predmet zmluvy : kancelárske potreby
Cena : podľa výsledkov VO
24./Darovacia zmluva
Darca : Národné športové centrum, Bratislava
Obdarovaný : Mesto Snina
Správca : ZŠ Budovateľská Snina
Predmet daru : športová výbava
25./Zmluva o dielo
Medzi : MKOS Snina a Nováčanka, dychová hudba, Košice
Predmet :hudobné predstavenie
Odmena : 400 €
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26./ Zmluva o nájme č.50/2018/Pr
Medzi : Mesto Snina a Rock Free Production, s.r.o. Snina
Predmet zmluvy : prenájom tribúny v RO Rybníky
Výška nájomného : 1 €
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