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Správa č. 17/2017
o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
na Mestskom Úrade v Snine.
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roku 2017 bola vykonaná kontrola
hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade v Snine

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

Cieľ následnej finančnej kontroly:

kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola
hospodárenia
Kontrolované obdobie: 2015,2016

Povinná osoba: Mestský Úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt osoba súčinná pri kontrole: Štefan Čus

Kontrolu vykonal: Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina

V čase:

od 31.08.2017 do 25.09.2017
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Športová hala je viacúčelové zariadenie patriace mestu Snina, ktoré spravuje a obhospodaruje
Oddelenie športových a rekreačných služieb mestského úradu Snina.
V kontrolovanom období tam okrem vedúceho oddelenia pána Štefana Čusa pracovali a aj stále
pracujú siedmi pracovníci na pracovný pomer na dobu neurčitú. Títo sú podľa sezónnosti a iných
potrieb zaraďovaní buď na prácu v športovej hale alebo v rekreačnej oblasti Rybníky.
a) Príjmy a výdavky
Rozpočet na športovú halu na kontrolované obdobie roku 2016 bol schválený po úpravách vo
výške 127 587 €, jeho čerpanie bolo vo výške 113 387,20 €, tj. na 88,90 %. V roku 2015 to bolo vo
výške 115 625 €, skutočné čerpanie 107 527,18 €, tj. na 93 %.
Členenie čerpania z rozpočtu je premietnuté do nasledujúcej tabuľky č.1
Rok
2015
2016

Mzdy
40 460,56 €
37 592,05 €

Odvody
13 692,13 €
13 115,16 €

Tovary a služby
53 105,11 €
62 545,65 €

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je premietnuté do nasledujúcej tabuľky č.2
Rok
2015
2016

Príjmy z prenájmu ŠH- platba
na účet
7 160,50 €
1 093,50 €

Príjmy z prenájmu ŠH- platba
do pokladne
12 295,30 €
4 260,50 €

Spolu
19 455,8 €
5 354,00 €

Podľa evidencie prevádzky športovej haly tvorili v roku 2015 príjmy za prenájom telocvične pri
platbe v pokladni sumu 5 804,50 € za zaevidovaných 446,5 hodín. V roku 2016 to bolo 2 392 € za 184
hodín. Príjem za využívanie posilňovne a sáun za rok 2015 bol vo výške 6 490,80 €, v roku 2016 to
bolo vo výške 1 868,50 €. Vstupné z návštevy sáun a posilňovne sú uhrádzané do pokladne

v športovej hale.
Rozdiel v príjmovej časti športovej haly v roku 2016 oproti roku 2015 vo výške 14 101,80 € bol
spôsobený tým, že v roku 2016 prebiehala rekonštrukcia športovej haly z finančných prostriedkov
vlády SR. Dňa 19.05.2015 bola prijatá platba vo výške 443.000 € na tento účel. Rekonštrukcia
športovej haly bola realizovaná víťaznou spoločnosťou z verejného obstarávania - spoločnosťou
DAG, a.s. Prešov, na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 v celkovej sume 540 000 €.
Z dôvodu vyvstavších potrieb pri rekonštrukcii bola dňa21.06.2016 podpísaná Zmluva o dielo so
spoločnosťou DAG, a.s., Prešov na statické zabezpečenie nízkej časti strechy v celkovej výške ceny
diela 45 298,20 €. Športová hala bola odovzdaná zhotoviteľom do užívania dňa 15.09.2016.
V súvislosti so spomenutou rekonštrukciou športovej haly vypovedalo Odd. P, SM a S Mestského
úradu v Snine na čas nevyhnutný na danú rekonštrukciu s predstihom nájomné zmluvy. V tom čase
nebola prevádzkovaná ani sauna, ani posilňovňa.

b) Zmluvy, faktúry, objednávky, zverejňovanie
Na základe požiadavky na prenájom športovej haly vypracuje Oddelenie právne, SM a S Mestského
úradu v Snine Zmluvu o prenájme nebytových priestorov, po jej podpise obidvomi stranami ju zverejní
a podľa podkladov o využití haly fakturuje nájomné v zmysle zmluvy, ktoré korešponduje so znením
VZN č.109/2011. Využívanie športovej haly na základe objednávky registrovanej pracovníkmi
športovej haly sú uhrádzané v pokladni športovej haly v zmysle ustanovení VZN č.109/2011 o
podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení
sadzieb za tento prenájom.
Konštatujem, že na zmluvách, faktúrach a objednávkach je vykonaná predbežná resp. základná
finančná kontrola v zmysle ustanovení Zákona č.502/2001 resp. č.357/2015 o finančnej kontrole.
Zmluvy, faktúry a objednávky týkajúce sa komodít obstarávaných pre potreby športovej haly sú
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zverejnené v zmysle Zákona č.211/200 o povinnom zverejňovaní.

c) používanie služobného motorového vozidla
Pracovníci ŠH využívajú na pracovné cesty vozidlo FIAT Fiorino , ŠPZ SV 918 AR. Havarijné
poistenie a PZP je uzavreté so spoločnosťou Kooperatíva, a.s. v sumárnej kvartálnej výške 37,53 €.
Za jednotlivé mesiace vedú Záznam o prevádzke motorového vozidla na jednotlivých listoch formátu
A4, kde je zaznamenaný počiatočný stav v km, dátum jazdy, ubehnuté km, v poznámke destinácia.
Súčasťou mesačného záznamu je aj Vyúčtovanie PHM s uvedením počiatočného a konečného stavu
tachometra, celkové ubehnuté km, počet tankovaných litrov, zostatok z minulého mesiaca, skutočná
mesačná spotreba v L a spotreba PHM na 100 km.

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
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Návrh správy č. 19/2017
o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
na Mestskom Úrade v Snine.
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roku 2017 bola vykonaná kontrola
hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade v Snine

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

Cieľ následnej finančnej kontroly:




overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia VZN č. 126/2014
kontrola dodržiavania zákona č.357/2015 o finančnej kontrole
overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi túto oblasť

Kontrolované obdobie: 2016

Povinná osoba: Mestský Úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt osoba súčinná pri kontrole: Ing. Mária Cúrová
Kontrolu vykonal: Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina

V čase:

od 24.08.2017 do 04.09.2017
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Právny stav definuje :

-

-

Zákon č. 9/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákone č. 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole kompletnú spisovú dokumentáciu za rok 2016.
Žiadosti, pripomienky, návrhy a námety týkajúce sa používania dopravných značiek
a zariadení na miestnych komunikáciách sú adresované mestu Snina. Ich používanie
a umiestnenie, ako aj povoľovanie vyhradených parkovísk je možné iba so súhlasom
dopravného inšpektorátu.
Na základe listu zo dňa 15.05.2016 z ODI v Humennom nie je už potrebný súhlas
inšpektorátu ku umiestneniu dopravnej značky s vyhradeným státím pre osobu ZŤP. Je však
potrebné postupovať v zmysle zákona a platných STN.
Náklady spojené s osadením zvislých a vodorovných dopravných značiek znáša užívateľ,
pre ktorého sa parkovacie miesto zriaďuje. Pre zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre
osoby ZŤP/S je stanovená suma Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o., ktorú môže žiadateľ
uhradiť v hotovosti v mestskej pokladni alebo na účet mesta.
Na základe čl. 4 bodu 5 VZN 126/2014 - osadenie zvislých a vodorovných dopravných značiek,
dopravných zariadení realizujú Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Na základe cenového dopytu zo strany mesta zo dňa 04.04.2012 adresovaného VPS Snina,
s.r.o. bola spracovaná cenová ponuka spolu s krycím listom rozpočtu , ktorá zohľadňuje
nákup dopravných značiek a práce spojené s usadením dopravného značenia pre ZŤP-S vo
výške 336,16 €, vrátane DPH.
Podľa spisovej evidencie je ku dnešnému dňu na území mesta Snina umiestnených 41
dopravných značení vymedzujúcich parkovanie osôb ZŤP-S. Z toho sú tri parkovacie miesta
( v tabuľke s označením P) z čias, kedy ku vymedzeniu parkovacieho miesta, nebolo potrebné
dodať ŠPZ auta.
Po zaevidovaní žiadosti alebo podnetu resp. z iniciatívy mesta sú jednotlivé žiadosti
predložené Komisii ochrany verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti na odsúhlasenie,
potom na súhlasné stanovisko dopravnému inšpektorátu. Následne na to mesto Snina vydá
Rozhodnutie o umiestnení dopravného značenia. Vystaví objednávku VPS Snina, s.r.o. na
nákup a realizáciu s vystavením krycieho listu rozpočtu.
V prípade žiadosti o pridelenie verejného parkovacieho miesta pre osoby ZŤP-S je potrebné
získať súhlasné stanovisko navyše od komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej .
V roku 2016 boli na Oddelenie správy majetku a služieb mesta Snina prijatých celkovo 11
žiadostí týkajúcich sa dopravného značenia : 3 žiadosti pre osoby ZŤP-S, ktoré vyústili do
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Rozhodnutia o umiestnení DZ, 2 Rozhodnutia sa týkali zrušenia vyhradeného parkoviska
z dôvodu úmrtia osoby ZŤP-S,2 žiadosti o legislatívnu aktualizáciu DZ pre osoby ZŤP-S, 1
žiadosť o DZ pre osobu ZŤP, ktorá bola zamietnutá, lebo sa nejednalo o osobu ZŤP-S, 3
žiadosti o umiestnenie iných dopravných značiek.
Konštatujem, že na vystavených objednávkach vystavených VPS Snina s.r.o. bola vykonaná
základná finančná kontrola v súlade so zákonom 357/2015 Z.z.
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
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DZ pridelené osobám ZŤP/S označujúce vyhradené parkovacie miesto:
p.č.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Meno a priezvisko
Adamec Martin
Badidová Marianna, Mgr.
Bobák Ján
Buhaj Matúš (zast. Buhajová Irenamama)
Cabadová Katarína
Čokinová Dana
Čop Emil
Demeterová Margita
Fedorková Mária
Gábrik Štefan, Gábriková Magdaléna
Gerba Samuel (zast. Gerbová Janamama)
Glogovská Nikola (zast. Glogovská Anna
- mama)
Grech Jakub (zast. Grechová Jana-mama)
Harmaňoš Ján, Ing.
Hnát Ondrej
Holota Marián
Kapko Stanislav (zast. Kapková Anna mama)
Kelemecová Irena
Kelemecová Mária
Klim František
Kovaľ Ján
Labanc Marián (zast. Irena Labancová –
mama)
Latta Juraj
Lazúr Michal
Ľaľo Ján
Marcinová Anna
Masiarová Petra
Mihalíková Mária
Michalco Vasiľ, Mgr.
Nemčišin Dávid
Pacola Jozef
Pavlík Samuel
Poláčková Dominika (zast. Polačková
Iveta - mama)
Regula Róbert
Salajová Ružena
Staško Miroslav
Šuta Ľubomír
Špitaliková Erika
Vajdová Anna
Zimová Lea (zast. Zimová Darina mama)
Znamínková Mária

Adresa

ŠPZ
SV 250 AP
SV 757 AP
SV 910 AO
SV 556 AP
SV 923 AX
SV 574 AZ
SV 360 AS
SV 906 AU
SV 420 AO
SV 409 AR
SV 835 AN
SV 509 AU
SV 578 AN
P
P
SV 752 AY
SV 070 AL
SV 758 AX
SV 930 AO
SV 259 BB
SV 487 AN
SV 042 BD
SV 384 AJ
SV 107 AY
SV 190 BB
SV 899 AN
SV 229 BB
SV 518 BB
SV 329 AP
SV 868 AH
SV 161 AS
SV 351 AN
SV 781 AK
SV 933 AP
P
SV 004 AP
SV 128 AZ
SV 173 AJ
SV 614 AG
SV 233 AU
2T 99714
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Správa č. 18/2017
o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
v materských školách v Snine
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roku 2017 bola vykonaná kontrola
hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v materských školách v Snine.

Kontrola inventarizácie v materských školách v zriaďovateľskej právomoci mesta Snina

Cieľ následnej finančnej kontroly:
overiť postupy a kompletnosť vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem
Kontrolované obdobie: 2016

Povinná osoba: materské školy v zriaďovateľskej právomoci mesta Snina

Za kontrolovaný subjekt osoba súčinná pri kontrole: riaditeľky materských škôl

Kontrolu vykonal: Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina

V čase :

od 10.10.2017 do 23.11.2017
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Inventarizácia je nástrojom účtovnej jednotky na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva, t.j. na
preukázanie, že stav a ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
zodpovedá skutočnosti.
Povinnosť inventarizovať všetok majetok a záväzky ukladá každej účtovnej jednotke zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 6 ods. 3 a § 8 ods. 4 vo väzbe na § 29 a § 30 tohto zákona a vnútorné
predpisy pre vykonanie inventarizácie.
Správne vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke je jednou zo základných a hlavných
podmienok pre naplnenie ustanovení § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.:
účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o
skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky,
účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a
spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Akým spôsobom a v akej periodicite sa inventarizuje majetok a záväzky účtovnej jednotky, povinné
náležitosti inventúrneho súpisu, inventarizačného zápisu, charakter inventarizačných rozdielov a jeho
zúčtovanie stanovuje § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
V citovaných ustanoveniach zákona je proces inventarizácie vymedzený všeobecne. V praxi je
všeobecne odporúčané pravidlo, aby si školy a školské zariadenia upravili spôsob vykonania
inventarizácie podrobnejšie vo vlastnej réžii . Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov upravuje okrem zákona o účtovníctve ďalej:
Opatrenie MF SR z 8. Augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 – postupy účtovania.
Každý účet okrem triedy 5 a 6 musí byť zinventarizovaný. Teda ku každému účtu musia mať
inventúry zoznam, nie len prepísané číslo z účtovníctva, ale musia mať zinventarizované, čo to číslo
obsahuje (z čoho sa skladá). Na podsúvahových účtoch má byť vedený najmä drobný hmotný majetok
a ten by mali mať inventarizovaný podľa miesta uloženia.
Kontrola na mieste bola zameraná na to- vybrať si položku zo zoznamu a ísť skontrolovať, či sa aj
fyzicky nachádza tam, kde je to uvedené v inventúrnom zozname. Alebo naopak fyzicky si vybrať
nejaký majetok a skontrolovať to, či ho majú zaevidovaný v danom zozname podľa útvaru.
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Materská škola Ul. Čsl. armády
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil :
-

Individuálnu účtovnú závierku
Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
Príkaz na vykonanie inventarizácie
Inventarizačný zápis
Inventúrne súpisy
Inventúrny zoznam drobného majetku
Zoznam kníh
Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
Dohody o hmotnej zodpovednosti

Majetok mesta v správe MŠ Čsl. armády, podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
Tab.č.1
AKTÍVA
Stav majetku
Stav majetku
Netto ku
podľa inventúry
podľa
31.12.2016
ku 31.12.2016
účtovníctva
ku 31.12.2016
Majetok spolu

278 825,20

278 825,20

134 970,23

Neobežný majetok

274 767,93

274 767,93

130 912,96

Stavby

246 921,54

246 921,54

104 668,18

HIM

1 601,61

1 601,61

0,00

Obežný majetok

4 000,34

4 000,34

4 000,34

Zásoby

2 793,24

2 793,24

2 793,24

Krátkodobé pohľadávky

84,28

84,28

84,28

Finančné účty

1 122,82

1 122,82

1 122,82

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Čsl. armády Snina
má podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 278 825,20 €.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 1 669,13 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti si kontrolovaný subjekt plní svoje povinnosti v označovaní majetku
a všetky kontrolou vybrané položky boli overené.
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Kontrolné nedostatky :
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.

Materská škola Ul. budovateľská
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné doklady :
- Individuálnu účtovnú závierku
- Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
- Príkaz na vykonanie inventarizácie
- Inventarizačný zápis
- Inventúrne súpisy
- Inventúrny zoznam drobného majetku
- Zoznam kníh
- Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
- Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
- Dohody o hmotnej zodpovednosti
Majetok mesta v správe MŠ Budovateľská , podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
Tab.č.1
Netto ku
31.12.2016

AKTÍVA

Stav majetku
podľa inventúry
ku 31.12.2016

Stav majetku
podľa
účtovníctva
ku 31.12.2016

Majetok spolu

698 613,85

698 613,85

433 257,60

Neobežný majetok

691 559,56

691 559,56

426 203,31
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Stavby

657 813,75

657 813,75

421 830,31

HIM

33 745,81

33 745,81

4 373

Obežný majetok

6 745,21

6 745,21

6 745,21

Zásoby

3 629,20

3 629,20

3 629,20

Krátkodobé pohľadávky

1 173,92

1 173,92

1 173,92

Finančné účty

1 942,09

1 942,09

1 942,09

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Budovateľská Snina
má podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 698 613,85 €.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 1 710,08 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

B. Záväzky
- zúčtovanie odvod. príjmov do rozpočtu zriaďovateľa
- zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC
- záväzky zo SF
- dodávatelia
- iné záväzky

149 616,43
463,99
140 756,73
835,82
5 717,90
1 841,99

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti boli zistené nasledovné nedostatky :
Kontrolné nedostatky :
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.
Po kontrole dokumentácie predloženej ku kontrole neboli zistené nedostatky pri postupoch
a kompletnosti vykonania inventarizácie s ohľadom na zákon 4321/2002 o účtovníctve
dodržiavanie ostatných právnych noriem.
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Materská škola Ul. perečínska
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil :
-

Individuálnu účtovnú závierku
Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
Príkaz na vykonanie inventarizácie
Inventarizačný zápis
Inventúrne súpisy
Inventúrny zoznam drobného majetku
Zoznam kníh
Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
Dohody o hmotnej zodpovednosti

Majetok mesta v správe MŠ Perečínska , podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
Tab.č.1
AKTÍVA
Stav majetku
Stav majetku
Netto ku
podľa inventúry
podľa
31.12.2016
ku 31.12.2016
účtovníctva
ku 31.12.2016
Majetok spolu

494 255,63

494 255,63

127 421,42

Neobežný majetok

492 932,65

492 932,65

126 098,45

Stavby

484 581,01

484 581,01

126 098,45

HIM

8 351,64

8 351,64

0,00

Obežný majetok

1 311,02

1 311,02

1 311,02

Zásoby

480,90

480,90

480,90

Krátkodobé pohľadávky

94,51

94,51

94,51

Finančné účty

735,61

735,61

735,61

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Perečínska Snina má
podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 494 255,63 €.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 1 734,56 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti si kontrolovaný subjekt plní svoje povinnosti v označovaní majetku
a všetky kontrolou vybrané položky boli overené.
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Kontrolné nedostatky :
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.

1.

2.
Na niektorom majetku boli čísla písané s fixkou čiastočne nečitateľné alebo zmazané. Viaceré
spotrebiče v školskej kuchyni neboli označené vôbec.
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. V Inventúrnom súpise DHM účet 751 absentuje členenie útvarov podľa jednotlivých
miestností.
4. 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)
5. K účtu 082 Inventúrny súpis oprávky absentuje doložený súpis INV 62 kvôli verifikácii.
6. K účtu 355 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii
7. K účtu 384 chýba príloha stavu majetku ZDR 01 kvôli verifikácii

*
V rámci pripomienkového konania ku kontrolným zisteniam č.5,6,7 sa kontrolovaný subjekt písomne
vyjadril v tom zmysle, že chýbajúce prílohy boli založené v zložke Účtovníctvo 12/2016, tieto
dodatočne kontrolnému orgánu doložil.

Materská škola Ul. Kukučínova
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil :
-

Individuálnu účtovnú závierku
Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
Príkaz na vykonanie inventarizácie
Inventarizačný zápis
Inventúrne súpisy
Inventúrny zoznam drobného majetku
Protokoly a zoznam zaradeného majetku
Zoznam kníh
Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
Dohody o hmotnej zodpovednosti

Majetok mesta v správe MŠ Kukučínova , podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
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Tab.č.1
Netto ku
31.12.2016

AKTÍVA

Stav majetku
podľa inventúry
ku 31.12.2016

Stav majetku
podľa
účtovníctva
ku 31.12.2016

Majetok spolu

318 935,27

318 935,27

28 578,45

Neobežný majetok

307 631,05

307 631,05

17 274,23

Stavby

294 353,81

294 35,81

12 295,14

HIM

33 745,81

33 745,81

4 373

Obežný majetok

8 298,15

8 298,15

8 298,15

Zásoby

8 560,09

8 560,09

3 8 560,09

Krátkodobé pohľadávky

83,62

83,62

83,62

Finančné účty

2 648,56

2 648,56

2 648,56

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Kukučínova Snina
má podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 318 935,27 €.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 850 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

B. Záväzky
- zúčtovanie odvod. príjmov do rozpočtu zriaďovateľa
- zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC
- záväzky zo SF
- dodávatelia
- iné záväzky

25 613,86
30,00
17 275,83
2 355,54
3 199,18
2 753,31

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti si kontrolovaný subjekt plní svoje povinnosti v označovaní majetku
a všetky kontrolou vybrané položky boli overené.

Kontrolné nedostatky :
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.
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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.

Materská škola na Ul. dukelských hrdinov
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil :
-

Individuálnu účtovnú závierku
Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
Nariadenie na vykonanie inventarizácie
Zápis z vykonanej inventúry pokladne
Inventarizačný zápis
Inventúrne súpisy
Inventúrny zoznam drobného majetku
Zoznam kníh
Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Zoznam došlých faktúr

Majetok mesta v správe MŠ Dukelských hrdinov , podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
Tab.č.1
AKTÍVA
Stav majetku
Stav majetku
Netto ku
podľa inventúry
podľa
31.12.2016
ku 31.12.2016
účtovníctva
ku 31.12.2016
Majetok spolu

141 700,61

141 700,61

2 597,81

Neobežný majetok

139 102,80

139 102,80

0,00

Stavby

137 787,94

137 787,94

0,00

HIM

7 314,86

7 314,86

0,00

Obežný majetok

2 597,81

2 597,81

2,597,81

Zásoby

202,95

202,95

202,95

Krátkodobé pohľadávky

301,25

301,25

301,25

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Dukelských hrdinov
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v Snine má podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 141 700,61€.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 1 384,09 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

B. Záväzky
- zúčtovanie odvod. príjmov do rozpočtu zriaďovateľa
- zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC
- záväzky zo SF
- dodávatelia
- iné záväzky

2 867,84
0,00
0,00
1 970,06
433,52
460,78

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti si kontrolovaný subjekt plní svoje povinnosti v označovaní majetku
a všetky kontrolou vybrané položky boli overené.
Kontrolné nedostatky :
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.

Materská škola na Ul. Palárikovej
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil :
-

Individuálnu účtovnú závierku
Hlavná kniha s podsúvahovými účtami
Príkaz na vykonanie inventarizácie
Inventarizačný zápis
Inventúrne súpisy
Inventúrny zoznam drobného majetku
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-

Zoznam kníh
Vnútornú smernicu na vykonanie inventarizácie
Dohody o zodpovednosti za straty zverených predmetov
Dohody o hmotnej zodpovednosti

Majetok mesta v správe MŠ Palárikova , podľa inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej ku 31.12.2016 /€/ :
Tab.č.1
AKTÍVA
Stav majetku
Stav majetku
Netto ku
podľa inventúry
podľa
31.12.2016
ku 31.12.2016
účtovníctva
ku 31.12.2016
Majetok spolu

154 741,04

154 741,04

27 303,15

Neobežný majetok

153 621,26

153 621,26

26 283,37

Stavby

125 778,53

125 778,53

0,00

HIM

1 659,36

1 659,36

0,00

Obežný majetok

1 059,76

1 059,76

1 059,76

Zásoby

401,70

401,70

401,70

Krátkodobé pohľadávky

77,6

77,6

77,6

Finančné účty

580,60

580,60

580,60

Na základe doloženej dokumentácie konštatujem, že majetok mesta v správe MŠ Palárikova Snina má
podľa predloženej inventarizácie a účtovníctva k 31.12.2016 hodnotu 154 741,04 €.
MŠ eviduje aj iný hmotný majetok (žiacka a učiteľská knižnica) v hodnote 1 436,89 €.
Tab. č. 2
PASÍVA

Podľa súvahy ku 31.12.2016

B. Záväzky
- zúčtovanie odvod. príjmov do rozpočtu zriaďovateľa
- zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC
- záväzky zo SF
- dodávatelia
- iné záväzky

30 693,87
30,00
26 190,97
386,44
3 754,22
332,24

Výberovou metódou boli označené položky z inventárneho zoznamu drobného majetku a tie boli
fyzicky skontrolované čo do inventárneho čísla a tiež jeho uloženia podľa Útvaru v zostave DKP 07.
Konštatujem, že v danej oblasti si kontrolovaný subjekt plní svoje povinnosti v označovaní majetku
a všetky kontrolou vybrané položky boli overené.
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Kontrolné nedostatky :
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 .
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PLNENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY
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:
Uznesenie nesplnené, bez zmien
504/2013 - priebežne sa plní
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.
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
148/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpu
pozemku parc. č. CKN 1856/166, druh pozemku – orná pôda, o výmere 1 330 m2 , zapísaného na LV
č. 4455, k. ú. Snina, vo vlastníctve Igora Krupu, rod. Krupa, trvale bytom Snina, za cenu 9 310,- €, t. j.
7,- €/m2 , za účelom riešenia prístupovej cesty k pozemkom dotknutých vlastníkov na Ul.
Kalinčiakovej v Snine.
Nové skutočnosti :
Uznesenie nesplnené, Pán Krupa odmieta podpísanie KZ, na decembrové MsZ bude predložený
návrh predmetné uznesenie zrušiť.
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155/2015 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 Pravoslávnu cirkevnú obec
Snina, Sládkovičova 366/70, zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot.
Mgr. Igorom Kerekaničom. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 2520/66, druh pozemku –
záhrady, o výmere 166 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 46053328- 150/2014 vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 08. 10. 2015 pod G1-275/2015, z
pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady, o výmere 2 604 m2 , zap. na LV č.
5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta a v správe Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Pravoslávna cirkevná obec, ako vlastník
budovy bývalej výmenníkovej stanice na Študentskej ul. so s. č. 746 a zastavaného pozemku parc. č.
CKN 2520/36, k. ú. Snina, požiadala o prenájom predmetnej parcely za účelom vybudovania
parkovacích miest a prístupovej komunikácie na parkovisko pred pravoslávnym chrámom, ktorý bude
slúžiť veriacim zo Sniny a širokého okolia; b) zmluvný prenájom nehnuteľného majetku – pozemok
parc. č. CKN 2520/66, druh pozemku – záhrady, o výmere 166 m2 , ktorý bol vytvorený GP č.
46053328-150/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného
dňa 08. 10. 2015 pod G1-275/2015, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady,
o výmere 2 604 m2 , zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta a v správe Základnej školy,
Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70,
zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom, za
symbolickú cenu 1,- € s podmienkou, že parkovacie miesta a prístupová komunikácia budú
vybudované na náklady žiadateľa a po skončení stavby sa prevedú do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti :
Dňa 23.11.2017 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, stavba je ukončená.
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 : Bez zmien . Trvá, zatiaľ nesplnené, uznesenie sa týka pána Kostiščeho a súvisí
s vysporiadaním čiernej stavby.
195/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh využitia
nebytových priestorov bývalej osobitnej základnej školy na byty. T: 30. 06. 2016
Nové skutočnosti :
Poslanecký návrh využitia prestavba na byty MsZ neschválilo, z tohto dôvodu MsÚ predmetné
uznesenie navrhne na najbližšie MsZ zrušiť.
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
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Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP uplatnilo požiadavku finančných prostriedkov na výstavbu
kontajnerových stanovíšť v rozpočte mesta na rok 2018. V prípade, že v rozpočte mesta budú
vyčlenené finančné prostriedky na túto investičnú akciu odd. výstavby predloží na schválenie
investičný zámer a začne s obstarávaní projektovej dokumentácie stavby.
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 plochy 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 : Trvá, po interpelácii poslanca bol celý proces prevodu kontrolovaný HK, na
základe jeho záverov bude predložený návrh na zrušenie predmetného uznesenia a v prevode sa bude
pokračovať ako prevod priamym predajom a nie ako prevod priľahlého pozemku.
241/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) združenú
investíciu s názvom „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ a Zmluvu o
združení právnických osôb medzi Mestom Snina a Prešovským samosprávnym krajom.
Nové skutočnosti :
Stavba je dokončená
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. – 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.
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Nové skutočnosti :
Mesto Snina začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina a v súlade s ust.
stavebného zákona oznámilo všetkým dotknutým orgánom začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7
ÚP mesta Snina.
254/2016 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 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa
15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer: Rozšírenie plynovodu na časti Ul. pálenčiarskej v Snine.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti :
Stavba je stavebne ukončená. Napojenie obyvateľov bude možné až po odovzdaní stavby SPP a.s.
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
260/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
nehnuteľného majetku, časti pozemku parcely číslo CKN 6006, ktorá bude zastavaná stavbou
kioskovej trafostanice s príslušenstvom, vo vlastníctve mesta, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.,
Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti : Splnené, uzatvorená KZ, podaný návrh na vklad.

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 : V súčasnosti prebieha oprava chyby na katastri, z tohto dôvodu nie je možné
overiť spracovaný GP a následný materiál na prevod. Predpokladaný termín predloženia materiálu na
prevod – najbližšie rokovania MsZ.
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.
25

Nové skutočnosti :
Mesto Snina začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina a v súlade s ust.
stavebného zákona oznámilo všetkým dotknutým orgánom začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7
ÚP mesta Snina.
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 :
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP uplatnilo požiadavku finančných prostriedkov na realizáciu
Rekonštrukcie ELI budovy MsÚ v rozpočte na rok 2018. V prípade, že v rozpočte mesta budú
vyčlenené finančné prostriedky na túto investičnú akciu odd. výstavby začne s obstarávaní zhotoviteľa
stavby
309/2017 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 nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 1121/494, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2 ,
vytvoreného GP č. 34823123-215/2016, odčlenením z parcely č. CKN 1121/217, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, pred sklenárstvom a pohostinstvom „U sklenára“, pre podielových vlastníkov – Maroša
Špitalika, trvale bytom Snina a Martina Špitalika, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia priľahlé nehnuteľnosti k tejto parcele v podiele ½ a
taktiež reštauráciu a sklenárstvo so s. č. 2808. Dôvodom kúpy je reálne zameranie oplotenia, kde bolo
zistené, že plot vo vlastníctve žiadateľov stojí reálne na mestskom pozemku.
Nové skutočnosti :
Splnené, prevod schválený uznesením č. 388/2017

340/2017
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
1. investičné zámery:
1.Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina, 2. Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území
mesta Snina, 3. Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina;
2. zadanie realizácie zákaziek „Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií na území mesta Snina“ a „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta
Snina“ spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti:
Na základe výsledkov verejného obstarávania v súčasnosti zodpovedná projektantka vypracováva
projektovú dokumentáciu stavby.
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341/2017 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 „Výmena
kotlov v kotolni MŠ na Ul. perečínskej v Snine“.
Nové skutočnosti:
Stavba je ukončená
342/2017 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
„Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na futbalovom štadióne v Snine“.
Nové skutočnosti:
Stavba je ukončená
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:
Na základe výsledkov verejného obstarávania v súčasnosti zodpovedný
projektovú dokumentáciu stavby.

projektant

vypracováva

344/2017 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 1. investičný zámer
„Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. C KN 7527/9, k. ú. Snina, v priestoroch
futbalového štadióna“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie realizácie zákazky
„Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. C KN 7527/9, k. ú. Snina, v areáli futbalového
štadióna“ priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti:
Stavba je odstránená
354/2017 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 nehnuteľností
– odpredaj nebytového priestoru č. 12-1/A a nebytového priestoru č. 12-2/A v suteréne, vchod č. 3 v
bytovom dome s. č. 1006 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/29 a
zapísaného na LV č. 4806, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 58/769 (28/769 + 30/769) na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č.
CKN 183/29 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 315 m2 , zapísaného na LV č.
6700, k. ú. Snina, za cenu 1 145,- € pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 4806 a LV č. 6700,
uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním
návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, z dôvodu, že na strane kupujúceho sú všetci vlastníci bytov, ešte nie je zabezpečený podpis
všetkých dotknutých.
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355/2017 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 nebytového priestoru č. 12 v suteréne, vchod č. 3 v bytovom dome s. č. 1008 na Ul. Janka
Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/30 a zapísaného na LV č. 4719, k. ú. Snina,
vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1183 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 183/30 - druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 475 m2 , zapísaného na LV č. 4719, k. ú. Snina, za cenu 1 430,- € pre dotknutých
vlastníkov v zmysle LV č. 4719, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Nové skutočnosti : Bez zmeny
Nesplnené, z dôvodu, že na strane kupujúceho sú všetci vlastníci bytov, ešte nie je zabezpečený podpis
všetkých dotknutých..
356/2017 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 nebytového priestoru č. 12 na prízemí, vchod č. 1 v bytovom dome s. č. 1009 na Ul. Janka
Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/33 a zapísaného na LV č. 5534, k. ú. Snina,
vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1229 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 183/33 - druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 475 m2 , zapísaného na LV č. 5534, k. ú. Snina, za cenu 1 505,- € pre dotknutých
vlastníkov v zmysle LV č. 1505, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Nové skutočnosti :Bez zmeny
Nesplnené, z dôvodu, že na strane kupujúceho sú všetci vlastníci bytov, ešte nie je zabezpečený podpis
všetkých dotknutých.

357/2017 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 nebytového priestoru č. 12 – 1/C v suteréne, vchod č. 3 v bytovom dome s. č. 1010 na Ul.
Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/42 a zapísaného na LV č. 4866, k. ú.
Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1167 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 37/42 - druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 472 m2 , zapísaného na LV č. 4866, k. ú. Snina, za cenu 1 445,- € pre dotknutých
vlastníkov v zmysle LV č. 4866, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľností.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, z dôvodu, že na strane kupujúceho sú všetci vlastníci bytov, ešte nie je zabezpečený podpis
všetkých dotknutých.
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358/2017 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 nebytového priestoru č. 12 na prízemí, vchod č. 1 v bytovom dome s. č. 1011 na Ul. Janka
Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/48 a zapísaného na LV č. 5203, k. ú. Snina,
vrátane spoluvlastníckeho podielu 61/810 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu 61/810 k pozemku parc. č. CKN 37/48 - druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 313 m2 , zapísaného na LV č. 5203, k. ú. Snina, za cenu 1 135,- € pre Vieru
Fanfárovú, rod. Oleárová, bytom Snina, do jej výlučného vlastníctva s tým, že kupujúca uhradí
poplatky spojené s prevodom a s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Nové skutočnosti :
Nesplnené, v súčasnosti sa zabezpečujú podpisy dotknutých vlastníkov bytov.
359/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snina 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: 11 aa) zámenu vlastníctva nehnuteľného
majetku - predmetom zámeny je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 37/286, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 49 m2 , ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 vyhotoviteľa:
GeoReal East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeným dňa 13.
09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 37/34, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 859 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560 a nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 182/3, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2 , ktorý vznikol GP č. 46053328- 36/2016
vyhotoviteľa: GeoReal East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328,
overeným dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 182/3, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve: Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina a
nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 182/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 8 m2 , ktorý
vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 182/4, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 781 m2 , zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina; ab) predaj nehnuteľného majetku –
pozemku parc. č. CKN 37/18, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 37 m2 , zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do
vlastníctva žiadateľa – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov podľa
reálneho užívania po právoplatnom rozhodnutí o oprave chyby Okresným úradom Snina – správou
katastra v Snine; b) zmluvný prevod nehnuteľností: ba) zámenu pozemkov: - parc. č. CKN 37/286,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 49 m2 , ktorý vznikol GP č. 4605332836/2016 vyhotoviteľa: GeoReal East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO:
46053328, overeným dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN
37/34, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 859 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560 a nehnuteľnosti pozemkov: - parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 22 m2 , ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 vyhotoviteľa: GeoReal East, s. r. o., Snina,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeným dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016,
odčlenením z pozemku parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
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23 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, - parc. č. CKN 182/12, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 182/4, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 781 m2 , zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina s tým, že
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina doplatí za rozdiel
19 m2 cenu 190,- €; 12 bb) predaj pozemku parc. č. CKN 37/18, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 37 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069
01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľa – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie
Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, za cenu 370,- €, s podmienkou úhrady všetkých nákladov
spojených s prevodom a s v kladom 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 v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Cena nehnuteľnosti 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. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 45/2017/Pr. , predložený návrh na vklad.
360/2017 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 v k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina, a to: - pozemok parc. č. CKN 3806/29, druh pozemku – orná pôda, o
výmere 792 m2 , zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, - pozemok parc. č. CKN 1225/269, druh
pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 303 m2 , zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, - pozemok
parc. č. CKN 3767/5, druh pozemku – vodná plocha, o výmere 25 m2 , zapísaný na LV č. 3200, k. ú.
Snina, do vlastníctva Ladislava Macana, rod. Macan, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlého pozemku parc. č. CKN 3958/41
a stavby so s. č. 2327, ktorá je na ňom postavená. Predmetné parcely užíva už 28 rokov a tvoria súčasť
areálu rodinného domu s dvorom a záhradou; b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov zapísaných
na LV č. 3200 v k. ú. Snina: - parc. č. CKN 3806/29, druh pozemku – orná pôda, o výmere 792 m2 , parc. č. CKN 1225/269, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 303 m2 , - parc. č. CKN
3767/5, druh pozemku – vodná plocha, o výmere 25 m2 , do vlastníctva, Ladislava Macana, rod.
Macan, trvale bytom Snina, za cenu 2 175,- € za výmeru 1 120 m2 s podmienkou zachovania rigolu a
s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s
prevodom 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 nehnuteľnosti je stanovená podľa §
14 ods. 3 písm. b) – f) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. 13 Úhrada nákladov spojených s prevodom je v
súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 42/2017/Pr. , podaný návrh na vklad.
30

362/2017 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 nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 3958/901, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 170 m2 , ktorý vznikol
GP č. 81/2016 odčlenením z parcely CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842
m2 , zap. na LV č.3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre MUDr. Mariána
Regeca, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní
pozemok parc. č. CKN 3958/395, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2456, v ktorom býva.
Predmetnú parcelu užíva už od roku 1983 a tvorí súčasť celého areálu rodinného domu s dvorom.
Nové skutočnosti :
Splnené prevod schválený uznesením č. 387/2017
363/2017 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 nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 1813/331, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 25 m2 , zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Kollárovej v Snine, pre manželov: PhDr. Tomáša
Szilágyi a Ľubicu Szilágyiová, obaja trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia pozemok parc. č. CKN 1813/330, ktorý využívajú ako záhradu a
pozemok parc. č. CKN 1813/331 je k nemu priľahlý a jeho účelové využitie je možné iba závozom
zeminy, čo aj chcú zrealizovať a týmto zamedziť neustálemu znečisťovaniu tohto pozemku
Nové skutočnosti :
Splnené prevod schválený uznesením č. 384/2017
364/2017 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. EKN 6006, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 479 m2 , vo vlastníctve
mesta, zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, súčasťou ktorej sú parcely registra „C“: parc. č. CKN 2146/19 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2 a parc. č. CKN 2146/20 - druh
pozemku – 15 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2 na Ul. Jesenského, pre Adrianu
Čopíkovú, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka
vlastní rodinný dom so s. č. 4223 a pozemok parc. č. CKN 7640/1. Tento je priľahlý k pozemku parc.
č. CKN 2146/19, ktorý má slúžiť na zabezpečenie prístupu k jej pozemkom.
Nové skutočnosti :
Zámer zverejnený v zmysle zákona na najbližšie rokovanie MsZ bude predložený návrh na prevod.
365/2017 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 nehnuteľností
pozemkov vo vlastníctve mesta, zapísaných na LV č. 8216, k. ú. Snina: - parc. č. EKN 6039, druh
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pozemku – ostatné plochy, o výmere 10 043 m2 , - parc. č. EKN 6033, druh pozemku – vodné plochy,
o výmere 20 268 m2 , pri vodnom toku Pčolinka, pre Agátu Leitnerovú, trvale bytom Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka vlastní pozemok parc. č. CKN 2186/1, na
ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 1402, v ktorom býva a tiež vlastní pozemok parc. č. CKN
2165/1, ktorý je priľahlý k prevádzaným parcelám, ktoré využíva ako záhradu.
Nové skutočnosti :
Zámer zverejnený v zmysle zákona na najbližšie rokovanie MsZ bude predložený návrh na prevod.
366/2017 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 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na LV
č.3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre Gabrielu Durkotovú, trvale bytom
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka podielovo vlastní pozemok
parc. č. CKN 3958/224, na ktorom je postavený rodinný dom so s. č. 2395, v ktorom býva. Tento
pozemok je priľahlý k pozemku parc. č. CKN 3958/1, na ktorom si chce zrealizovať oplotenie a
taktiež zlegalizovať stavbu – hospodársku budovu.
Nové skutočnosti :
Splnené, prevod schválený uznesením č. 385/2017
367/2017 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 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na LV
č.3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre Ing. Tomáša Durkota, trvale bytom
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní pozemok parc. č. CKN
3958/868, na ktorom má postavený rodinný dom, zatiaľ bez súpisného čísla, v ktorom býva. Vlastní aj
pozemok parc. č. CKN 3958/223, ktorý je priľahlý k parcele č. CKN 3958/1, na časti (cca 38 m2 )
ktorej si chce zrealizovať oplotenie.
Nové skutočnosti :
Splnené, prevod schválený uznesením č. 386/2017
368/2017 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 sú tieto nehnuteľnosti
pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina v k. ú. Snina: - parc. č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - parc. č. EKN 6004, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - parc. č. CKN 5971/8, druh pozemku – orná
pôda, o výmere 110 m2 , zap. na LV č. 3200, - parc. č. CKN 2657/2, druh pozemku – orná pôda, o
výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, na Budovateľskej ulici, pred záhradným centrom „Kvety“, pre
spoločnosť KF Snina, s. r. o., Sládkovičova 2504/110, Snina, IČO: 46800891, v zastúpení Dávidom
Potučkom, konateľom spoločnosti. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť
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KF 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 Mestom Snina nájomnú zmluvu.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, žiadateľ nesúhlasí s cenou, prebiehajú rokovania o ďalšom riešení.
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 :
Zámer zverejnený v zmysle zákona, na najbližšie rokovanie MsZ bude predložený návrh na prevod.
370/2017 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 1813/250, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 472 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, na Ul. Duk.
hrdinov.
Nové skutočnosti :
V danej veci podali žiadatelia nový návrh na zámenu pozemkov a preto bude predložený návrh na
zrušenie predmetného zámeru.
371/2017 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 5066/135,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta v blízkosti Dúbravského potoka na sídlisku I.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, počas lehoty na predkladanie ponúk bola MsÚ doručená ešte jedna žiadosť a preto
uznesenie bude na najbližšom rokovaní zrušené a nahradené vypísaním Obchodnej verejnej súťaže.
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372/2017 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 nakladania s nehnuteľným a
hnuteľným majetkom obce – prevod 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,- €. 18 Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že predmetný hnuteľný majetok je v správe žiadateľa od roku 2004 a v
súčasnosti je potrebné na tomto majetku vykonať rekonštrukciu. Žiadateľ vykoná rekonštrukciu na
vlastné náklady.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, nie sú k dispozícií ešte všetky potrebné písomnosti.
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 mesto rokuje so spracovateľom Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina o dodatku k ZoD
na rozšírenie Zmien a doplnkov č. 7 o schválené doplnenie Zadávacieho dokumentu pre spracovanie
Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 374/2017 dňa
10.08.2017.
Mesto Snina začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina a v súlade s ust.
stavebného zákona oznámilo všetkým dotknutým orgánom začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7
ÚP mesta Snina.

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.

378/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 8 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
Nové skutočnosti:
Splnené, ÚZ vyvesené na úradnej tabuli mesta.

379/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
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základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina.
Nové skutočnosti:
Dotácie vo VZN sú upravené v zmysle Nariadenia vlády a VZN je zverejnené.

382/2017
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 č. 28 na 5. poschodí, vchod 1 v bytovom dome
s. č. 1603 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 28/4684 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 28/4684 k
pozemku parc. č. CKN 7522/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676
m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, za cenu
2 425,20 € pre žiadateľa: Ladislav
Regula, rod. Regula, trvale bytom Snina, do výlučného vlastníctva s tým, že kupujúci uhradí
poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
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 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov a zákonom o majetku obcí.
Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 51/2017/Pr. Podaný návrh na vklad.

383/2017
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 nebytového priestoru č. 1, vchod č. 2 v bytovom
dome s. č. 1603 na Ul. Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3
a zapísaného na LV č. 7817,
k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 34/4684 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku
parc. č. CKN 7522/3 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2,
zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, za cenu
1 350,- € pre dotknutých vlastníkov
v zmysle LV č. 7817, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľností.
Nové skutočnosti:
Zatiaľ nesplnené, z dôvodu, že na strane kupujúceho sú všetci vlastníci bytov, ešte nie je zabezpečený
podpis všetkých dotknutých.

384/2017
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 vo
vlastníctve Mesta Snina, a to - pozemok parc. č. CKN 1813/331, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 25 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva
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manželov: PhDr. Tomáš Szilágyi rod. Szilágyi a Ľubica Szilágyiová, rod. Fabiánová,
obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia vlastnia pozemok parc.
č. CKN 1813/330, ktorý užívajú ako záhradu a pozemok parc. č. CKN 1813/331 je k nemu
priľahlý a jeho účelové využitie je možné iba závozom zeminy, čo aj chcú zrealizovať a týmto
zamedziť neustálemu znečisťovaniu tohto pozemku;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/331, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 25 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva
manželov: PhDr. Tomáš Szilágyi rod. Szilágyi a Ľubica Szilágyiová, rod. Fabiánová,
obaja trvale bytom Snina, za cenu 71,25 € za výmeru 25 m2 s tým, že kupujúci
uhradia 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností.
Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 52/2017/Pr. Podaný návrh na vklad

385/2017
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 vo
vlastníctve Mesta Snina, pričom ide o tieto nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 3958/919, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 41
m2, vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200,
- pozemok parc. č. CKN 3958/918, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200,
do výlučného vlastníctva Gabriely Durkotovej, rod. Tapušíková, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka vlastní v podiele ½
pozemok parc. č. CKN 3958/224, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2395,
v ktorom býva. Tento pozemok je priľahlý k parcele č. CKN 3958/919, na ktorej si chce
zrealizovať oplotenie a k parcele č. CKN 3958/918, na ktorej si zasa chce zlegalizovať stavbu
– hospodársku budovu;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 3958/919, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 41 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, za cenu
116,85 €,
- pozemok parc. č. CKN 3958/918, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017, odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, za cenu 57,- €,
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do výlučného vlastníctva Gabriely Durkotovej, rod. Tapušíková, trvale bytom Snina, za
výslednú cenu 173,85 € za celkovú výmeru 45 m2 oboch pozemkov s tým, že kupujúca
uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom
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 § 14 ods. 3 písm. b) a ods. 5, v súlade s § 9 ods.
4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 53/2017/Pr. Podaný návrh na vklad.

386/2017
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 vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3958/917, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere
44 m2, vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017
pod G1-192/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere
34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, do
výlučného vlastníctva Ing. Tomáša Durkota, rod. Durkot, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pán Durkot vlastní pozemok parc.
č. CKN 3958/868, na ktorom má postavený rodinný dom, zatiaľ bez súpisného čísla, v ktorom
býva. Vlastní aj pozemok parc. č. CKN parc. č. CKN 3958/223, ktorý je priľahlý k parcele č.
CKN 3958/917, na ktorej si chce zrealizovať oplotenie;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3958/917, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 44 m2, vytvoreného GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1192/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku –
ostatné plochy,
o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do
výlučného vlastníctva Ing. Tomáša Durkota, rod. Durkot, trvale bytom Snina, za cenu
125,40 € za celkovú výmeru
44 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom 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.
Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 54/2017/Pr. Podaný návrh na vklad

387/2017
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 vo
vlastníctve Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3958/901, druh pozemku
– ostatné plochy, o výmere 170 m2, vytvorený GP č. 81/2016 vyhotoviteľa GEONA,
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geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 01. 2017 pod
G1-2/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, do výlučného
vlastníctva MUDr. Mariána Regeca, rod. Regec, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MUDr. Regec vlastní pozemok
parc. č. CKN 3958/395, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2456, v ktorom býva.
Predmetnú parcelu užíva od roku 1983 a tvorí súčasť celého areálu rodinného domu
s dvorom;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3958/901, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 170 m2, vytvoreného GP č. 81/2016 vyhotoviteľa GEONA,
geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 01. 2017 pod
G1-2/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, do výlučného
vlastníctva MUDr. Mariána Regeca, rod. Regec, trvale bytom Snina, za cenu 366,90 €
za celkovú výmeru 170 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 58/2017/Pr. Podaný návrh na vklad

388/2017
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 vo
vlastníctve Mesta Snina, pričom ide o nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1121/494,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, ktorý bol vytvorený
GP č. 34823123-215/2016 vyhotoviteľa GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA, Peter
Dubjak, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 03. 2017 pod G1-58/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 1121/217, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2, zap. na LV č. 3200, do podielového
vlastníctva bratov: Špitalik Martin, rod. Špitalik, trvale bytom Snina a Špitalik Maroš,
rod. Špitalik, trvale bytom Snina, v podiele 1/2 .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia priľahlé
pozemky k tejto parcele v podiele ½ a taktiež reštauráciu a sklenárstvo so s. č. 2808.
Dôvodom kúpy je reálne zameranie oplotenia, kde bolo zistené, že plot vo vlastníctve
žiadateľov stojí reálne na mestskom pozemku;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1121/494, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 34823123215/2016 vyhotoviteľa GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA, Peter Dubjak,
Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 03. 2017 pod G1-58/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 1121/217, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2, zap. na LV č. 3200, do podielového
vlastníctva v podiele ½ bratov: Špitalik Martin, rod. Špitalik, trvale bytom Snina a
Špitalik Maroš, rod. Špitalik, trvale bytom Snina, za cenu 750,- € za výmeru 15 m2
s tým, že kupujúci uhradia 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s prevodom 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.
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Nové skutočnosti:
Splnené, uzatvorená KZ č. 55/2017/Pr. Podaný návrh na vklad

389/2017
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 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
2
m , pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na
Gagarinovej ulici.
Nové skutočnosti:
Pripravujú sa podklady tak, aby na najbližšom MsZ boli predložené jednotlivé prevody.
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:
V konaní na Okresnom súde v Humennom je vytýčené pojednávanie na 11. 01. 12018, predvolanie
bolo zaslané AK Radomír Bžán. AK Radomír Bžán akceptoval súhlas MsZ s pokračovaním
zastupovania.
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Mestská rada
59/2017 Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o výsledkoch kontroly Inšpektorátu
práce Prešov, o d p o r ú č a primátorovi mesta prijať bezodkladné opatrenia na vyradenie mesta z
registra nelegálneho zamestnávania.
Nové skutočnosti :
Právoplatné uznesenie Krajského súdu Košice na základe ktorého bolo mesto Snina vymazané
zo zoznamu nelegálnych zamestnávateľov. V ďalšom to znamená pre mesto Snina prijať opatrenia,
aby rozhodnutie v danej veci na súde a následne na to aj rozhodnutie v správnej veci vedenej IP
Prešov bol v prospech mesta Snina. Správne konanie na IP Prešov je prerušené až do doby, kým vo
veci nerozhodne súd, tiež v súčasnosti je v NR SR predložený návrh zmeny zákona o nelegálnom
zamestnávaní.
Účinnosť novely zákona nastane po 1.1.2018. Po tomto termíne môže dôjsť ku zastaveniu prerušeného
správneho konania.

63/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a mestskému úradu rokovať so spoločnosťou MOV plast,
s. r. o., Snina o prevode pozemku v súvislosti s ich žiadosťou o prenájom pozemku za účelom
výstavby parkoviska pre OC
Nové skutočnosti :
Spoločnosť MOV plast uprednostňuje prenájom pred kúpou za všeobecnú cenu. Na najbližšie
rokovanie predložíme materiál k schváleniu.
64/2017 Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o rokovaniach v súvislosti s
majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností v lokalite RO Rybníky vrátane informácie zástupcu
urbariátu o možnosti založenia spoločného podniku, o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať s
Lesopoľnohospodárskou urbárskou spoločnosťou Snina, IČO: 31 943 560, o prevode majetku mesta
nachádzajúceho sa v areáli RO Rybníky, súpis v znení znaleckého posudku č. 27/2017 vypracovaného
znalcom Ing. Marián Výhonský, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, Snina za cenu určenú vyššie citovaným
znaleckým posudkom: 1 230 000,- €.
Nové skutočnosti :
Zo strany LPUS prišla akceptácia ponuky mesta Snina na prevádzkovanie RO urbárskou
spoločnosťou. Dňa 03.11.2017l im zaslaný návrh nájomnej zmluvy s priestorom na ich vyjadrenie do
9.11.2017.
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.65/2017
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71/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu na
uvoľnený mestský nájomný byt č. 16 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603, Snina, postavený na
pozemku parc. č. CKN 7522/3, k. ú. Snina, o výmere 676 m2 , zapísaný na LV č. 7817, pre: Jaroslav
Baláž, trvale bytom Snina, na dobu určitú - 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia o
ďalších 6 mesiacov
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená nájomná zmluva
72/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
prenájom jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, byt č. 2, pre
nájomcu: Štefan Kovaľ, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2020.
Nové skutočnosti :
Nesplnené, schválený nájomca nakoniec odmietol NZ podpísať, bude predložený návrh na zrušenie
tohto uznesenia.
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Stav prebiehajúcich súdnych sporov a stav splácaných záväzkov
-

pasívne neukončené súdne spory:

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
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Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
25.08.2017 – 04.12.2017

1./Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS Snina a Rest and Ferrum, s. r.o., Bratislava
Predmet: reštaurovanie fontány a sochy Herkules
Cena: 34 378 €
2./Dodatok č.1 ku Zmluve o Dielo zo dňa 02.05.2017 na sparcovanie zmien a doplnkov č.7 ÚP
Zmluvné strany : Mesto Snina a Stavoprojekt, s.r.o. Prešov
Predmet : doplnenie bodu 3.3 v čl.3 Rozsah a obsah diela, zmena bodu 5.1 čl.5 Čas plnenia a zmena
bodu 7.1 čl.7 Cena za dielo, platobné podmienky
Cena diela : Zmena 3.7 – Dopabal 650 €, bez DPH, 3.8 – Mária Gavronová 500 €, bez DPH,
3./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Mesto Snina a R-Projekt Humenné, s.r.o.
Predmet zmluvy : vypracovanie projektovej dokumentácie Plavárne Snina
Cena diela : 47 880 €
4./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : MKOS Snina a Mažoretkový klub Flowers Prešov
Predmet : vystúpenie 16.09.2017
Cena diela : 450 €
5./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : MKOS Snina a Inova Group, a.s., Bratislava
Predmet : vystúpenie LOLO Piškót 17.09.2017
Cena diela : 400 €
6./Zmluva vzájomnej spolupráci
Zmluvné strany : MKOS Snina a KVH Karpaty Snina
Predmet : ukážka historických bojov o Sninu 14.10.2017
Cena diela : max.10 000 €
7./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : MKOS Snina a Divadlo A. Duchnoviča Prešov
Predmet : predstavenie Faraóni 17.10.2017
Cena diela : 730 €
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8./Dodatok č.1 ku Zmluve o Dielo zo dňa 08.09.2017
Objednávateľ : MKOS Snina
Dodávateľ

: Rest and Ferrum, s.r.o. Bratislava

Predmet dodatku : zmena odst.1 čl-IV Platobné podmienky o priebežnom fakturovaní vykonaných
prác

9./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : MKOS Snina a Ing. Dana Betáková Humenné
Predmet : vypracovanie projektovej dokumentácie ku rekonštrukcii chodníkov, plôch a komunikácií
v Snine
Cena diela : 8 950 €
10./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Mesto Snina a Reinter, s.r.o. Humenné
Predmet
: realizácia stavebných prác na MŠ Kukučínova- zníženie energetickej náročnosti
Cena diela : 453 259,33 €
11./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Mesto Snina a El Pro Kan, s.r.o.
Predmet vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie ku rekonštrukcii verejného
osvetlenia v lokalite Bramhora
Cena diela : 5 880 €
12./Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Agentúra regionálneho rozvoja PSK a mesto Snina
Predmet : vypracovanie diela Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Programu cezhraničnej
spolupráce s Inerreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 pre mesto Snina
Cena diela : 2 388 €
13./ Zmluva o sprostredkovaní koncertu
Dodávateľ : Ľudová hudba Ondreja Kandráča
Objednávateľ : MKOS Snina
Predmet : Vianočný koncert Kandráčovcov
Podmienky : 10 % pre objednávateľa a 90 % pre dodávateľa, vstupné : 18 €
14./ Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1701010016
Dodávateľ : Atris, s.r.o. Snina
Objednávateľ : Mesto Snina (DPS)
Predmet : Prenos hlasu prostredníctvom siete internet
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15./ Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí licencie sw PROe.biz PARK verzia multi85/MS
Poskytovateľ : NAR marketing, s.r.o. Bratislava
Nadobúdateľ : Mesto Snina
Predmet : otvorenie druhej aukčnej podsiene v sw PROEBIZ pre Nemocnicu Snina , s.r.o.
Podmienky : prípadné zaškolenie je spoplatnené sumou 400 €, bez DPH
16./ Dodatok č.3 ku Zmluve č.ART – 151/2012 o poskytovaní služieb
Dodávateľ : T- Mapy Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica
Objednávateľ : Mesto Snina
Predmet dodatku : vytvorenie a dodanie mapovej a agendovej aplikácie Pasport zelene a komunikácií
Zmeny zmluvy : odmena ( čl. II ) 3 600 € vrátane DPH

17./ Zmluva o dielo
Dodávateľ : Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre
Objednávateľ : MKOS Snina
Predmet : umelecké vystúpenie na námestí, 31.12.2017
Odmena : 550 €
18./ Zmluva o dielo
Dodávateľ : Iveta Buraľová
Objednávateľ : MKOS Snina
Predmet : scenár, texty, výroba nahrávky, moderovanie – Slávnostná akadémia, 25.11.2017
Odmena : 485 €

19./ Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Hosťujúci súbor : Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Usporiadateľ : MKOS Snina
Predmet : odohranie predstavenia Revízor, 18.08.2017
Odmena : 1 200 € + 7 % hrubej tržby

Ing. Boris Pargáč
hlavný kontrolór mesta

V Snine 04.12.2017
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