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Návrh na
UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ku 23.09.2021
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Správa č. 08/2021

o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
Mestský úrad Snina, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra mesta bola vykonaná finančná kontrola
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade Snina, Ul. strojárska 2060/95,
069 01 Snina.

Kontrola procesu verejného obstarávania dovybavenie Plavárne Snina kancelárskym nábytkom

Kontrola vykonaná na základe: rozhodnutia hlavného kontrolóra mesta

Cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákonných noriem pri verejnom obstarávaní
Kontrolované obdobie: rok 2021

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Mgr. Miroslava Špitaliková – referentka OSR

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 13.05.2021 do 20.08.2021 s prerušením
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Základný právny rámec
Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní
zákazky postupovať podľa tohto zákona.
Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ musí dodržať princíp
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným
obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa
odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 50 000 eur,
ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písm. c) a zákazku na poskytnutie
služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a).
Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom
je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie
obdobie ako jeden kalendárny rok.
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje § 117 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle
ktorého:
1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie § 108 ods. 2 sa
použije rovnako.
2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu
zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov,
v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od
uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.
Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný
obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, t. j. zákon neupravuje ani jednotlivé
kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek a je na jeho
rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie takýchto zákaziek zvolí. Verejný obstarávateľ by mal však
postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom
predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.
S platnosťou od 19.03.2019 vydala primátorka mesta, ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa
Smernicu verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.
Podľa preberacieho protokolu odovzdal kontrolovaný subjekt ku kontrole nasledovné písomnosti
týkajúce sa predmetu kontroly :
Kópie kompletnej dokumentácie z opakovaného VO
Mailová komunikácia s ôsmimi uchádzačmi
Výzvy vrátane návrhu zmluvy
Cenové ponuky vrátane príloh a mailovej komunikácie
Záznam o uskutočnenom prieskume trhu
Vyhlásenie o konflikte záujmov
5

Z dôvodu potreby dovybavenie Plavárne Snina kancelárskym nábytkom realizovalo mesto
Snina verejné obstarávanie danej komodity prostredníctvom osoby JUDr. Mgr. Miriam
Slobodníková, PhD, Bratislava.
Dňa 15.03.2021 boli oslovení ôsmi potenciálni dodávatelia. Vo Výzve na predkladanie
cenových ponúk a pre určenie PHZ bolo špecifikovaných celkovo 36 položiek s tým, že
dodávateľ má dodať celý predmet obstarávania. U položiek : jedálenská stolička, pohovka,
lehátko k bazénu, sedacie vaky, kanc. nábytok 1 a 2, šatňová skriňa a kuchynská linka
s drezom bola stanovená povinnosť dodať ich fotografie.
Termín na predkladanie (odoslanie) ponúk bol stanovený do 10.00 h dňa 18.03.2021, miesto
na predkladanie ponúk bolo určené na mailovej adrese kontaktnej osoby.
Podľa spisovej dokumentácie boli predložené dve ponuky, Ezzum – Štefan Andrejčík, Snina
a Drevona interiors, s.r.o. Bratislava.
Spoločnosť Ezzum predložila (elektronicky doručené o 10.01 h) cenovú ponuku na celý
predmet obstarávania vo výške 64 282,80 €, s DPH. Spoločnosť Drevona interiors, s.r.o
mala(elektronicky doručené o 09.48 h) ponuku na úrovni 33 150,72 €, s DPH.
Zo Záznamu o uskutočnení prieskumu trhu na určenie PHZ a prieskumu trhu zo dňa
19.03.1921 bol po vyhodnotení prieskumu trhu podľa § 117 ZVO stanovený víťaz súťaže
spoločnosť Drevona interiors, s.r.o. Bratislava.
Spoločnosť Ezzum – Štefan Andrejčík, Snina vzhľadom ku absencii údajov v návrhu kúpnej
zmluvy, bez podpisu, absenciu dotazníka a fotografie u niektorých položiek – bola zo súťaže
vylúčená, o čom bola informovaná elektronicky dňa 19.03.2021 o 16.02 h.
Dňa 19.03.2021 o 16.04 h spoločnosť Drevona interiors, s.r.o. Bratislava elektronicky
vyrozumená o umiestnení sa jej ponuky na 1. mieste.
Súčasťou spisu je aj Vyhlásenie o konflikte záujmov vo verejnom obstarávaní zo dňa
15.03.2021.

Proces predmetného verejného obstarávania prebehol v súlade s príslušnými právnymi
normami.
Výhrady hlavného kontrolóra ku zadaniu verejného obstarávania externej osobe.
V rámci pripomienkového konania kontrolovaný subjekt uviedol, že náklady na VO výške
1 950 €, ktoré boli hradené ako odmena pre pani Slobodníkovú, boli hradené z rozpočtu mesta
Snina.
Proces prípravy VO bol rozpracovaný pracovníkom MsÚ už v januári 2021, no z doteraz
neznámych dôvodov, bol zastavený a VO bolo dohodnuté s externou osobou.
1. Na otázku HK „Na základe čoho a kto rozhodol o zrušení VO ? Žiadam o taxatívne
zdôvodnenie.“, nebolo písomne odpovedané.
2. Na otázku HK „ Prečo VO nerealizovali kmeňoví zamestnanci mesta ?“, bolo
odpovedané v tom zmysle, že pretože odd. strategického rozvoja nedisponuje
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zamestnancom na vykonávanie VO, bola na proces VO zazmluvnená externá
pracovníčka.
Podotýkam, že opäť tá externá pracovníčka : časť zo Správy o kontrole č.6/2021 :
„ Prvá Dohoda o vykonaní práce s JUDr. Mgr. Miriam Slobodníkovou, PhD bola dohodnutá v rozsahu
350 h, od 24.03.2021 do 23.03.2022 s náplňou práce : zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky
Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu, podľa plánu VO mesta Snina – Clima Urban. Odmena
za túto prácu bola stanovená na 10 500 €.
Podľa stručného opisu predmetu zákazky je zrejmé, že danú problematiku by v rámci pracovného
pomeru zvládol kmeňový zamestnanec, ktorý je odberne zdatný, a preto hlavný kontrolór považuje
danú Dohodu o vykonaní práce za n e h o s p o d á r n e míňanie financií mesta. „

Záver :

V tomto prípade opäť HK k o n š t a t u j e, že zazmluvnením externej pracovníčky a nevyužitím
interného zamestnanca na proces VO postupovalo mesto Snina nehospodárne.
Nevysvetlením dôvodov, prečo bol rozpracovaný proces VO zastavený a ponúknutý externému
dodávateľovi vyvoláva vážne otázniky.
Prijaté opatrenia :

Kontrolovaný subjekt sa vyjadril dňa 11.08.2021 nasledovne :
„ Vážený pán kontrolór, so závermi a procesom kontroly č.8/2021 sa nemôžem stotožniť, pretože
nebolo postupované v súlade so zákonom o finančnej kontrole, a z toho dôvodu nebolo možné prijať
konkrétne opatrenia.“
Kontrolovaný subjekt sa ku Zápisnici č. 8/2021 vyjadril jalovo a úskočne, mal nepodložené
a nenáležité výhrady ku procesu kontroly a nevyjadril sa ku kontrolným zisteniam popísaným
v návrhu správy. Prihliadnuc na ustanovenia zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 20 ods.6, § 21 ods.1 písm. b) ) k o n š t a t u j e m, že
považujem kontrolu za uzavretú a na kontrolných nedostatkoch t r v á m a nevidím dôvod na
neprijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu.

V Snine dňa 20.08.2021

Ing. Boris Pargáč
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Správa č. 09/2021
o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
MsÚ Snina, Ul. strojárska 2060/95 069 01 Snina
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta I. polrok 2021 bola vykonaná
kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v MsÚ Snina ,Ul. strojárska 2060/95 069 01
Snina.
Kontrola dotácií mesta Snine poskytnutých všetkým poberateľom za rok 2020

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2021

Cieľ kontroly : preveriť vyúčtovanie dotácií a dodržiavanie VZN mesta Snina č. 111/2012
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina,
dodržiavanie iných zákonných noriem.

Kontrolované obdobie: 2020

Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole :

Ing. Dana Mariničová, vedúca odd. finančného
Katarína Gerbocová, referentka

Kontrolný orgán : Ing. Boris Pargáč – hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 16.06.2021 do 25.08.2021 s prerušením
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Pre rok 2020 bola schválená celková výška dotácií jednotlivým občianskym združeniam a cirkvám
v sume právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004
Z. z. vo výške 150 000 €, čerpanie bolo vo výške 139 169,91 €.

Kontrolované subjekty v súlade s VZN č. 151/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina dokladovali všetky požadované náležitosti a v súlade s jeho znením
postupovali pri svojej snahe získať z rozpočtu mesta Snina dotácie na rok 2020. Odchýlky od
správnosti vyúčtovania resp. iné pochybenia v zmysle ustanovení predmetného VZN mesta Snina
kontrolný orgán konštatuje u jednotlivých subjektov v Kontrolných nedostatkoch. Cestovné náhrady
a ubytovacie náklady boli účtované v súlade s limitmi Komisie mládeže, kultúry a športu pri MsZ
V Snine, stravné podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014. Prehľad náležitostí jednotlivých žiadostí
a použitia finančných prostriedkov uvádzam v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto správy. V zmysle
zákona o finančnej kontrole kontrolný orgán predložil kontrolovanému subjektu návrh správy
s kontrolnými nedostatkami, ku ktorým sa mal v rámci určenej lehoty vyjadriť, pripomienkovať,
doložiť chýbajúce podklady. Podľa toho, ako kontrolný orgán posúdil relevantnosť pripomienok resp.
vysvetlenia, zmenil svoj postoj alebo na konštatovaní kontrolných nedostatkoch naďalej trvá.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad čerpania dotácie, dátumy podania žiadosti o dotácie, dátumy
vyúčtovania dotácie, účely použitia, komoditné skladby vo vyúčtovaní.
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Poberateľ dotácie
P. č.
IČO

1

2

Mestský Tenis club Snina,
IČO: 31 300 511

Mestský volejbalový klub
Snina, IČO: 42 088 101

Výška
dotácie

Dátum
podania
žiadosti

Zmluva číslo - Účel dotácie

1 000 €

9/2020
Náklady na materiálne
zabezpečenie – lopty. Súťaž muži
a dorastenci. Turnaj Sninská váza,
turnaj kategórie „D“, nová antuka,
tréningové pomôcky pre deti,
registračné poukazy, údržba ihrísk,
cestovné náklady a strava,
rozhodcovské a trénerské kurzy,
dostavba soc. – prevádzkovej
budovy, činnosť klubu.

10 000 €

2/2020
Úhrada nákladov spojených so
zabezpečením činnosti MVK
Snina – účasť na súťažiach,
dopravné, stravné a ubytovanie
na majstrovské, priateľské
a turnajové zápasy, sústredenia,
poplatky SVF a ObV SVF.
Materiálne vybavenie a chod
klubu, na športovo – spoločenské
podujatia v meste.

15.10.2019

14.10.2019

Dátum
vyúčtovania
Vyúčtovaná
čiastka

14.12.2020
1 302,96 €

Tenisové lopty, údržba tenisových kurtov

18.12.2020
3 595,91 €

Cestovné, stravné,
Dopravné, stravné, športová výstroj,
pomôcky, licenčné poplatky
Pomerná časť dotácie vrátená mestu.

5/2020

3

Zápasnícky klub
VIHORLAT SNINA, IČO:
37 872 150

3 500 €

Cestovné náklady, stravné,
ubytovanie pri výjazdoch klubu
na podujatia (Majstrovstvá
Slovenska, Medzinárodné
turnaje na Slovensku

15.10.2019
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Deklarovanie použitia dotácie podľa
doložených dokladov

22.12.2020
4 556,21 €

Štartovné, ubytovanie, teplákové súpravy,
Prepravy, športové potreby, stravné,
cestovné, ubytovanie, štartovné,
občerstvenie, prenájom telocvične,
poplatky
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Klub Šermu Snina,
IČO: 31 945 414

5 000 €

a v zahraničí, na výcvikové
tábory na Slovensku
a v zahraničí, na usporiadanie
turnajov v Snine, na poplatky
vyplývajúce zo SZZ, na
materiálne zabezpečenie klubu,
na zabezpečenie účastí seniorov,
dorastu a žiakov v Slovenských
ligách, na podporu
reprezentantov na Európskych
a svetových súťažiach, na
prenájom tréningových
priestorov, na nákup športového
náčinia
4/2020
Náklady spojené s účasťou na
turnajoch Slovenského pohára,
Európskeho pohára, Svetového
pohára. Turnaje organizované
klubom v Snine. Kúpa
šermiarskeho materiálu.
Medzinárodné šermiarske
sústredenia, poistenie na
turnajoch a sústredeniach
v zahraničí. Štartovné na
turnajoch. Kúpa baneru.

Ubytovanie, strava, preprava, cestovné
1. – 21.07.2020
3 064,15 €
10.10.2019
2. – 07.12.2020
2 129,95 €

Ubytovanie, doprava, stravovanie,
štartovné, výroba baneru
Z dôvodu nevyčerpanej druhej časti
dotácie vrátil mestu Snina 730 €.

7/2020

5

Športový klub Gladiátor
Snina, IČO: 42 238 609

2 500 €

Tréningové vybavenie
telocvične, pomôcky na kickbox,
pomôcky slúžiace pre výuku
atletiky a gymnastiky. Náklady
spojené s reprezentáciou klubu
11

08.10.2019

28.12.2020
2 808,64 €

Tréningové a športové pomôcky a
vybavenie, nájomné, štartovné

v kickboxe, atletike – členské
poplatky, štartovné na súťažiach,
cestovné a ubytovanie). Náklady
spojené s organizáciou súťaží
v Snine, propagáciu klubových
akcií – letáky, plagáty, reklamné
predmety a ceny do súťaží.
3/2020

6

Black Tiger Taekwondo Klub Snina, IČO: 42
089 158

6 500 €

Úhrada nevyhnutných
výdavkov spojených s prípravou
na jednotlivé súťaže - Slovenský
pohár, medzinárodné turnaje,
svetové poháre, nákup
tréningových pomôcok na
zlepšenie tréningového procesu
(žinenky - tatami, doboky).
Štartovné a cestovné náklady.

1. – 22.12.2020
3 250 €

Štartovné, , športový materiál, športové
pomôcky

15.10.2019
2. – 31.12.2020
4 145,59 €

Športové náčinie -pomôcky, športové
vybavenie, športové oblečenie

6/2020

7

8

Zápasnícky klub Slávia,
IČO: 17 149 088

Mestský futbalový klub
Snina,
IČO: 17 146 780

4 500 €

Úhrada cestovných, stravných
nákladov. Technické a materiálne
vybavenie, nájom. Náklady na
realizáciu 3. ročníka MT
Memoriálu Jána Židzika
(ubytovanie, strava, ceny
a občerstvenie). Domáce alebo
zahraničné sústredenie

1. – 16.09.2020
2 702,38 €
15.10.2019
2. – 29.12.2020
2 744,47 €

1/2020
45 000
€

Náklady spojené s dopravou na
MZ, PZ a turnaje. Poplatky SFZ,
VSFZ. Stravné, pitný režim,
12

Strava, ubytovanie, cestovné, nájomné

Športová výstroj, strava, štartovné,
medaily

1.–07.10.2020
33 729,87 €

Stravné, ubytovania, poplatky SFZ, drobný
nákup, prepravné

2. – 31.12.2020
27 420,31 €

Dopravné, poplatky SFZ, drobný nákup,
stravné, ostatné služby, ubytovanie

14.10.2019

dresy, trenírky, štulpne,
teplákové súpravy. Materiálne
zabezpečenie lopty, kužele,
bránky rôznych rozmerov,
svetelná tabuľa, tabuľa na
striedanie. Mládežnícke halové
turnaje. Ubytovanie a cestovné
dochádzajúcim členom MFK
Snina, sústredenia
44/2020

9

Oblastný výbor
Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov Humenné,
IČO: 00 470 295

300 €

Schôdzková činnosť podľa plánu
činnosti: rokovanie výboru ZO
5-krát ročne, členské schôdze
ZO 3-krát ročne, účasť na
pietnych spomienkových
slávnostiach, sociálna
starostlivosť – nákup pozorností
jubilantom ZO, návšteva chorých
imobilných členov ZO. Náklady
spojené na chod kancelárie,
nákup vencov.

22.10.2019

09.12.2020
22.01.2021
384,63 €

Občerstvenie na výborovú schôdzu, vence,
kvety, cestovné, kancelárske potreby

14.10.2019

17.12.2020
2 965,85 €

Údržba kostola, Bohoslužobné pomôcky,,
služby PO a BOZP, úprava okolia kostola

15/2020

10

Rímskokatolícka farnosť
Svätého Kríža Snina,
IČO: 31 977 642

2 000 €

Náklady spojené s činnosťou
cirkvi – Farský festival „Farfest“
– vystúpenia umelcov,
športových klubov a akcie na
kultúrno-športové vyžitie detí
a mládeže /skákacie hrady,
šmýkalky, kolotoče, jazda na
poníkoch/.

13

11

Rímskokatolícka farnosť
Božieho milosrdenstva Snina,
IČO: 37 796 852

14/2020

2 000 €

Náklady spojené s materiálnym
zabezpečením – nákup
bohoslužobných a liturgických
pomôcok.

29.12.2020
2 509,30 €

Audiotechnika, PC, wifi technika

15.10.2019

29.12.2020
1 259,96 €

Liturgické víno, energie, liturgické
potreby, oltárny materiál, prepravné

15.10.2019

31.12.2020
2 588,33 €

Stavebné a rekonštrukčné práce, PC,
dezinfekčný stojan

14.10.2019

17.12.2020
2 866,12 €

zvonolejárske výrobky

15.10.2019

08.10.2020
1 240,10 €

Úhrada faktúr za zdravotnícky materiál

15.10.2019

16/2020

12

Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Snina - Brehy,
IČO: 42 076 145

1 000 €

13

Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Snina,
IČO: 31 951 210

2 000 €

14

Pravoslávna cirkevná obec
v Snine, IČO: 31 987 761

2 000 €

Organizovanie voľnočasových
aktivít pre deti, mládež a rodiny.
Úhrada čistiacich a hygienických
potrieb, liturgických potrieb,
cestovné na Turistický deň
s Vladykom a na púte.
17/2020
Všeobecné pastoračné účely pre
fungovanie farnosti:
bohoslužobné náklady,
katechetické pomôcky,
organizovanie prednášok, pútí
a duchovných obnov, prácu
s rodinami, mládežou
a ostatnými farskými
spoločenstvami, stavebné
a rekonštrukčné práce a iné
drobné úpravy.
18/2020
Náklady spojené s materiálnym
zabezpečením chrámov
a kancelárie.
19/2020

15

Gréckokatolícka Charita
Prešov, IČO: 35 514 388

1 000 €

Nákup zdravotníckej techniky
a materiálov pre terénnu činnosť
ADOS – pre komplexnú odbornú
ošetrovateľskú starostlivosť
14

chorým v Snine..

29/2020

16

Slovenský červený kríž,
územný spolok Snina,
IČO: 36 152 005

2 000 €

Oceňovanie bezpríspevkových
darcov krvi (dary) spojené
s recepciou kultúrnych
programom. Materiálové
zabezpečenie (kanc. potreby,
pozvánky, kvety, PHM), mobilné
odbery krvi. Oceňovanie
dobrovoľníkov SČK pri
príležitosti Svetového dňa
ČK/ČP (cestovné náklady,
ubytovanie, strava 3 ocenených)
v Bratislave. Súťaž prvej pomoci
(občerstvenie, rozhodcovia,
hostesky, pedagogický doprovod,
cestovné náklady pre družstvá,
poistenie, balíčky pre víťazné
družstvá, poháre, diplomy) –
materiálové zabezpečenie hyg.
potrieb, zdravotnícky materiál,
materiál na znázornenie
poranení). Celoslovenská súťaž
prvej pomoci (štartovné,
poistenie, cestovné a ubytovanie
pre rozhodcov, uniformy, brašňa
s náplňou. Zakúpenie AED
Defibrilátora. Celoročný kurz
prvej pomoci, celoročný projekt
kurz prvej pomoci pre
15

1907.10.2019

23.12.2020
2 501 €

Spotrebný materiál, vecné ceny,
občerstvenie, kancelárske potreby,
defibrilátor, zdravotná brašňa

predškolákov. „Úcta k starším“ –
kultúrno-spoločenský program
pre seniorov a dobrovoľníkov
SČK (občerstvenie, pozvánky,
kvety).
31/2020

17

Slovenský zväz telesne
postihnutých,
IČO: 12 664 979

1 200 €

Náklady spojené s cestovným na
zájazdy, organizovanie
športových hier, spoločenské
stretnutie „Úcta k starším,“
návšteva chorých, kancelárske
potreby, dary jubilantom,
náklady na členskú schôdzu,
posedenie v prírode, cestovné na
športové hry

11.10.2019

30.11.2020
1 580,04 €

20.11.2019

31.12.2020
134 €

14.10.2019

31.12.2020
2 640 €

Zájazdy, občerstvenie, kancelárske
potreby, katering, poplatky za športový
deň

32/2020

18

19

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, IČO: 00
698 172 0135

DOWN - SYNDRÓM
KLUB SNINA, IČO: 37
882 287

1 300 €

Náklady spojené s cestovných na
zájazdy, organizovanie
športových hier, spoločenské
stretnutie „Úcta k starším,“
návšteva chorých, kancelárske
potreby, dary jubilantom,
náklady na členskú schôdzu,
posedenie v prírode, cestovné na
športové hry, posedenie
v prírode..

Potraviny, zelenina
Vrátená nevyžitá časť dotácie vo výške
1 250 €

33/2020
1 200 €

Úhrada bežných výdavkov –
plaváreň, pomôcky na cvičenie,
rôzne akcie ako oslava MDD,
úhrada za prenájom miestnosti
16

Ozdravný pobyt v Kúpeľoch Bardejov

41/2020

20

Animoterapeutickojazdecké centrum Snina,
IČO: 37 796 232

1 300 €

Realizácia aktivít: poskytovanie
hipoterapie, športového
a rekreačného jazdenia,
organizácia denného tábora pre
deti a mládež počas letných
mesiacov, účasť na športových
podujatiach a rozvíjanie mini
ZOO.

19.11.2019

27.11.2020
2 385,10 €

Úhrada stravy pre účastníkov tábora

30/2020
Únia žien Slovenska,

21

IČO: 00 417 491

1 300 €

Náklady spojené s realizáciou
kultúrno – spoločenských,
športových a sociálno –
charitatívnych aktivít. Aktivity
na zachovanie tradícií, zvykov,
kultúry a spoločenského života
našich predkov.

Členská schôdza, Deň matiek.
11.10.2019

11.12.2020
320,43 €

Vrátená nevyžitá časť dotácie vo výške
1 046 €

04.11.2019

28.10.2020
2 459,87 €

Ubytovanie

11.10.2019

09.12.2020
1 379 €

Nájomné, kostými

28/2020

22

23

24

GALÉRIA ANDREJ
SMOLÁK, IČO: 32 382 685

1 500 €

Súkromná základná
umelecká škola, IČO: 42

1 000 €

21/2020

083 907
Stredná priemyselná škola
Snina,
IČO: 00 161 721

Pokračovanie projektu Štyri
ročné obdobia: materiálne
zabezpečenie a ubytovanie
umelcov (ako pri
medzinárodnom výtvarnom
festivale).

1 000 €

Náklady spojené s úhradou
nájmu, materiálno-technické
a kostýmové vybavenie
20/2020
Aktivity na realizáciu projektu
„Bezpečné mesto Snina“ –
zameraného na zvyšovanie

7.10.2020
Dohoda
o ukončení
zmluvy
17

Vrátená dotácia kvôli KOVIDu

bezpečnosti cestnej premávky.

č.20/2020

42/2020

25

Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia,
IČO: 31 959 687

26

Karate klub Snina
IČO : 31956742

1 000 €

Náklady spojené s realizáciou
rybárskych pretekov pre deti MO
SRZ - ceny a občerstvenie,
realizácia rybárskych pretekov
pre dospelých členov MO SRZ ceny a občerstvenie, preteky pre
funkcionársky aktív. rybárskych
organizácií
z východoslovenského regiónu
a družobných org. z Ukrajiny
o pohár primátorky mesta Snina
– ceny a občerstvenie.
Propagačné materiály –
reklamné predmety, letáky,
oprava prístupových ciest
a chodníkov pri rybníku
Mlynisko – nákup materiálu,
oprava lavičiek a prístreškov –
materiál na opravu, oprava
poistného výpustu vody
z rybníka – materiál a práce
s tým spojené.

07.10.2019

26.11.2020
3 365,90 €

Ceny, dary a trofeje do súťaže,
občerstvenie, oprava lavičiek, altánkov

14.10.2019

29.12.2020
1 921,80 €

Športové sústredenie – poplatky,
športové náčinie

8/2020

1 500 €

Úhrada nájmu za priestory, účasť
na sústredeniach, štartovné,
18

nákup materiálu a športového
náčinia.
34/2020

27

Jednota dôchodcov Snina
IČO : 0897019718

1 500 €

Fašiangová a májová veselica
seniorov 2020, Mestské
a okresné športové hry seniorov,
rehabilitačné zájazdy na
Termálne kúpaliská v Maďarsku,
2-dňový zájazd po Slovensku,
návšteva divadla alebo výstavy,
„Seniori sami sebe“, Mikulášske
stretnutie s deťmi ZŠ a s DSS
okresu Snina.

10.10.2019

098.12.2020
2 297,74 €

Občerstvenie, ceny do súťaží,

23/2020

28

Cirkevné centrum voľného
času,
IČO: 37 944 827

1 300 €

Realizácia 2 aktivít: kultúrnoumelecká: aktivity spojeného
mládežníckeho zboru –
príspevok na zabezpečenie
vybavenia pred tieto súbory a ich
vystúpenia (kostýmy,
kancelárske potreby pre
spevákov, doprava). Športová: 7.
ročník „Našej hokejbalovej ligy“
– hokejky, hráčske rukavice,
brankárska výstroj, nákup
vybavenia do šatne pre
športovcov - lavičky, skrinky,
vešiaky.

19

12.12.2019

05.11.2020
1 729,41 €

Uznesením MsZ Snina č.214/2020 zo dňa
28.05.2020 bola schválená zmena účelu
dotácie.

Sieť na ihrisko, oprava hokejbalovej
výstroje, medaily do súťaže, materiál
na hokejbal

29

Športový klub VOUK,
IČO: 42090989

300 €

11/2020
Náklady na dokončenie
vybavenia a dobudovanie už
fungujúceho kynologického
areálu. Potreby športového klubu
– propagačné materiály a na
chod airsoftového krúžku.

11.10.2019

27.11.2020
599 €

Drvič vetiev

15.10.2019

26.10.2020
1 875 €

Úhrada faktúr za grafickú činnosť

09.10.2019

03.12.2020
725,62 €

Revízia lyžiarskych vlekov

03.10.2019

04.12.2020
1 239,55 €

Úhrada nájomného, vysávač, tlačiareň

39/2020

30

Európska zberateľská
spoločnosť, IČO: 42 345 065

1 500 €

Aktivity spojené s publikačnou
činnosťou. Vydanie publikácie
týkajúce sa histórie zberateľstva
v okrese Snina
12/2020

31

TJ Spartak Vihorlat Snina,
IČO: 17 076 901

32

SCVČ Mariána Lojana,
IČO: 42 073 545

500 €

Náklady na prevádzku
lyžiarskeho strediska. Technické
a materiálne zabezpečenie.
Nájom.
24/2020

1 000 €

Náklady spojené s nájmom,
technické a materiálne
zabezpečenie
25/2020

33

Folklórny súbor ŠIŇAVA,
IČO: 37 797 727

2 000 €

Úhrada cestovných nákladov
spojených s cestami do
zahraničia a cestovné náklady na
festivaly po Slovensku, prenájom
nebytových priestorov a na
krojové a materiálno-technické
vybavenie FS Šiňava

20

03.10.2019

04.12.2020
2 480 €

Uznesením MsZ Snina č.214/2020 zo dňa
28.05.2020 bola schválená zmena účelu
dotácie.

Prenájom priestorov, odev, obuv,
cestovné

34

Folklórny súbor Vihorlat,
IČO: 37 942 701

2 000 €

26/2020
Náklady na skvalitnenie práce
a existencie FS, materiálne
zabezpečenie, ušitie mužských
krojov, prezentáciu súboru
a mesta v zahraničí – doprava.
Nájom priestorov.

15.10.2019

18.12.2020
2 659,28 €

11.10.2019

09.12.2020
1 814,41 €

14.10.2019

22.10.2020
2 000 €

Mužské kroje, nájomné

22/2020

35

36

37

MERLIN,

IČO: 36 161 187

Občianske združenie Miňo,
IČO: 2024166067

Stolnotenisový oddiel Snina,
IČO: 37 878 794

1 500 €

1 000 €

1 000 €

Náklady spojené so
zabezpečením činností
organizácie, prípravu kultúrnych,
spoločenských, výchovno –
vzdelávacích a benefičných
programov. Zabezpečenie
tréningového a materiálno –
technického vybavenia,
kostýmového vybavenia, nákup
špeciálnej tanečnej obuvi..
35/2020
Náklady spojené s benefičným
koncertom s cieľom pomáhať
handicapovaným deťom.
10/2020
Náklady spojené s používaním
telocvične, cestovné a stravné
pre tri družstvá mužov a jedno
družstvo žiakov, materiálne
zabezpečenie (dresy, loptičky,
sieťky), nákup stolnotenisových
stolov.

21

15.10.2019

31.12.2020
1 222,73 €

Nákup materiálov na kostýmy, opravy
kostýmov

Organizácia benefičného koncertu

Športové potreby, cestovné náhrady,
stravné

KOŠIAR, občianske

38 združenie,

400 €

IČO: 52306852

Divadlo SOFIA, OZ

39

IČO: 50024256

1 000 €

Gaštanový koník,

40 IČO: 42422213

2 400 €

36/2020
Úhrada materiálneho
vybavenia: hlina, farby,
glazúry, školské zástery,
štetce, špongie, utierky, vedrá,
vykrajovačky, formy,
pracovné náradie, struny,
pracov. rukavice, nožnice,
pracovné dosky, valčeky apod.
Plagáty, médiá, hrnčiarsky
kruh, pec na vypaľovanie
keramiky
37/2020
Náklady spojené
s materiálnym vybavením,
kostýmy. Scéna a technické
zabezpečenie, náklady na
mediálnu podporu, autorské
poplatky. Cestovné náklady na
divadelné festivaly
a prehliadky. Náklady na
prezentačné účely pri
premiérach (pohostenie,
poplatky, strava na
festivaloch).
38/2020
Náklady spojené s aktivitami:
Workshop ako čítať s deťmi v
MŠ, Workshop o kritickom
myslení pre učiteľov ZŠ a SŠ,
Seminár o predsudkoch cez
príbehy, Workshop Príbehy

Kvôli pandémii sa vzdali dotácie

15.10.2019

15.10.2019

31.12.2020
1 202,84 €

Látky a stuhy, licenčné poplatky,
tvorba a správa webstránky

Uznesením MsZ Snina č.214/2020 zo
dňa 28.05.2020 bola schválená zmena
účelu dotácie.
22

15.10.2019

31.12.2020
3 130,66 €

Materiál na ochranné rúška, pomôcky
na písanie a kreslenie, kancelársky
papier, zakladače, vzdelávacie
aktivity, dezinfekcia

vecí, Seminár o tom, ako
porozumieť deťom, ktorým to
veľmi nejde. Prostriedky
plánované na vzdelávacie
aktivity pre učiteľov v sume 1
400,- € budú použité na
vzdelávacie a osvetové
aktivity: tlačiareň s
príslušenstvom, kancelárske
potreby, pomôcky na kreslenie
a písanie, pomôcky na domáce
kreatívne tvorenie, poštové
schránky, materiál na
ochranné rúška a hygienický
materiál pre sociálne
znevýhodnené rodiny.
Zväz Rusínov-Ukrajincov
41 SR, Mestská organizácia
Snina, IČO: 725000-07

1 000 €

Dychová hudba
Sninčanka, OZ,
IČO: 52676820
42

1 000 €

Uznesením MsZ Snina č.258/2020 zo
dňa 24.09.2020 bola schválená zmena
účelu dotácie.

43/2020
Úhrada cestovných nákladov a
stravovania speváckych
súborov účinkujúcich na 30.
festivale duchovnej piesne.
27/2020
Náklady spojené
s materiálnym vybavením:
nákup stojanov na noty,
rovnošaty, hudobné nástroje
na spoločenské udalosti
v rámci sviatkov a rôznych
festivalov.

14.10.2019
Z dôvodu pandémie dotácia
nevyužitá

23.12.2019

23

30.12.2020
1 532,59 €

Odev, stojany na noty

MVK SNINA listom zo dňa 15.12.2020 oznámil v zmysle znenia VZN, že vzhľadom na pandemickú
situáciu COVID 19 boli činnosti MVK obmedzené , a teda vracajú mestu Snina nevyužité finančné
prostriedky vo výške 1 404,09 €. Druhá časť dotácie vo výške 5 000 € čerpaná nebola.
Klub Šermu Snina z dôvodu nevyčerpanej druhej časti dotácie vrátil mestu Snina 730 €.
Stredná priemyselná škola Snina vrátila celú dotáciu vo výške 1 000 €.
KOŠIAR, občianske združenie sa vzdali pridelenej dotácie
TIK pri CA Unitur Marcinek Univerzál, s.r.o. si dotáciu vo výške 250 € neprevzali
Únia žien Slovenska vrátili mestu nevyčerpanú časť dotácie vo výške 1 064 €
Slovenská zväz zdravotne postihnutých - Vrátená nevyužitá časť dotácie vo výške 1 250 €
Záver :

Kontrolné zistenia :
DOWN - SYNDRÓM KLUB SNINA vyúčtoval použitie poskytnutej dotácie faktúrou za ozdravný
pobyt v Bardejovských kúpeľoch v celkovej výške 2 640 €. Takéto použitie dotačných finančných
prostriedkov je podľa HK v rozpore so zmluvne vymedzeným účelom.

Výhrada hlavného kontrolóra ku procesu prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta :

Podľa ustnovení VZN č. 151/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu Mesta Snina § 5 ods.5 :
V žiadosti musí byť presne definovaná konkrétna akcia, úloha alebo činnosť, na ktorú má byť dotácia
poskytnutá.
Mnohí poberatelia dotácie už v žiadosti o poskytnutie dotácie ( Tie v čase prijímania žiadosti malo
v agende oddelenie strategického rozvoja) deklarovali nejednoznačné vymedzenie účelu použitia
poskytnutej dotácie. Neskôr sa toto procesne premietlo aj do textu zmluvy.
Dotácie na kultúrno-spoločenské, športové, sociálno-charitatívne aktivity, rekondičné pobyty,
rekreácie na všeobecný chod, na zabezpečenie, na organizáciu, náklady spojené s realizáciou
kultúrno – spoločenských, športových a sociálno – charitatívnych aktivít atď.
Za týmto deklarovaním účelu použitia dotácie sa skrýva hocičo. Inými slovami na posedenie,
zábavu, konzumáciu jedál, občerstvenie a spoločenské pobavenie sa, zakúpenie drobného tovaru,
športových pomôcok, h o c i č o. Absentuje jednoznačná špecifikácia použitia dotácie.
Na danú skutočnosť upozorňuje hlavný kontrolór už opakovane.
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V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :

DOWN – SYNDRÓM KLUB SNINA mal poskytnutú dotáciu 1 200,- € na účel: Náklady
spojené s úhradou bežných výdavkov na rôzne akcie: plaváreň, pomôcky na cvičenie, rôzne
akcie ako oslava MDD a úhrada za prenájom miestnosti.
K vyúčtovaniu dotácie bol predložená faktúra za pobyt v Bardejovských kúpeľoch pre 23 osôb
v sume 2 640,- € a príspevok pre CCVČ (nájom) v sume 105,- €.
Nakoľko z dôvodu Covid opatrení deti nemohli využiť plávanie na plavárni, klub využil pobyt
v kúpeľoch, kde deti absolvovali okrem iných aktivít hlavne plávanie v bazéne OZÓN.
Podmienky zúčtovania dotácií boli podľa nášho názoru dodržané.
Argumenty kontrolovaného subjektu sú alibistické a subjektívne,
zistení nič nemenia.

V Snine dňa 24. 08. 2021

na merite kontrolných

Ing. Boris Pargáč
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Správa č. 10/2020
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta I. polrok 2021 bola vykonaná
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v kontrolovaných subjektoch za rok 2020, u ktorých
boli konštatované kontrolné nedostatky a prijaté opatrenia na ich odstránenie.

Kontrola plnenia prijatých opatrení z roku 2020

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2021
Cieľ kontroly

: vyhodnotiť plnenie prijatých opatrení z kontrol vykonaných v roku 2020

Kontrolované obdobie: 2020
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Snine, Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina, Mestský podnik Snina, s.r.o., Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina

Kontrolu vykonal : Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 06.07.2021 do 22.7.2021
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V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2020 vykonaných 21 finančných kontrol v kontrolovaných
subjektoch, ktoré sú v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra mesta; tieto finančné kontroly boli
uskutočňované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole (ďalej len „zákon o finančnej
kontrole“), vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2020, na podnet MsZ alebo z iniciatívy
hlavného kontrolóra. V djedenástich správach hlavný kontrolór konštatoval kontrolné nedostatky, pri
ktorých mali povinné osoby prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a na ich neopakovanie sa.
Z vykonaných finančných kontrol kontrolný orgán vypracúva návrh správy alebo správu; správa
bez predchádzajúceho návrhu správy sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky,
v opačnom prípade o kontrolných zisteniach finančnej kontroly kontrolný orgán vypracuje návrh
správy a po pripomienkovaní vypracuje správu.
Na základe výsledkov finančných kontrol (ďalej len „kontrola“) bola resp. mala byť
následne uložená v Zápisnici o prerokovaní správy vedúcim kontrolovaných subjektov povinnosť:
- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
- predložiť správu o ich splnení,
- určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- uplatniť( v prípadoch, kedy si to závažnosť porušení vyžiada) opatrenia voči zodpovedným
zamestnancom podľa osobitných predpisov.
V ďalšom sa venujem vyhodnoteniu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri finančných kontrolách podľa názvu jednotlivých kontrol po osobnom overení u jednotlivých
povinných osôb (kontrolovaných subjektov).

• Kontrola hospodárenia – prenájmy ZŠ a MKaOS
Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina a základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Základná škola P.O.H. Snina
Nájomca

Predmet
nájmu
školská
jedáleň
telocvičňa

Čas prenájmu

Výška nájmu

2 x 2 h v dňoch 25.02.2019 a 11.03.2019

8 €/h vrátane PN *1

2 x 105 h v dňoch 26.2-01.03.2019

Zápasnícky klub
Vihorlat

½ telocvične

01.04.2019 – 30.06.2019
5 x 1h týždenne

10 €/h + 7€/h PN*1 ◘
100 €/ mesačne + 140
€ mesačne PN*1 ◙1

OZ Gaštanový koník
,Snina

miestnosť,
nebytový
priestor
telocvičňa

01.05.19 -30.06.2020

15 €/ mesiac PN*1

5 h dňa 18.05.2019

10 €/h + 7€/h PN*1

Bytové družstvo,
Snina
Erik Cap, Snina

Slovenský
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zápasnícky zväz
Zápasnícky klub
Vihorlat
Ing. Ján Marinič,
Snina

telocvičňa

7 h v dňoch 22.03. 19 - 23.03.2019

10 €/h + 7€/h PN*1

miestnosť,
nebytový
priestor
telocvičňa

2 h / týždenne
01.05.2019 – 30.06.2020

30 €/ mesiac ◘

12 h v dňoch
27.05.2019 – 06.06.2019
4,5 h dňa 01.06.2019

10 €/h + 7€/h PN*1

telocvičňa

1,5 h v dňoch
2.7.,9.7.,16.7.,23.7.,30.7.,6.8.,13.8.,20.8.,27.8.19

10 €/h + 7€/h PN*1◘

JUDr. Jaroslav Koco

telocvičňa

9 h v dňoch od 08.7.2019 – 12.07.2019

Zápasnícky klub
Slávia

2 triedy
a spoločné
priestory
telocvičňa

počas piatich pracovných dní á 2 h v dňoch
od 17.10.2019 – 31.12.2019

10 €/h + 7€/h PN*1◘
32,40 €/ mesačne ◙2

Zápasnícky klub
Vihorlat
Zápasnícky klub
Vihorlat
Jan Kornucik, Snina

Zápasnícky klub
Vihorlat
Ing. Alexej Németh,
Stakčín
Jan Kornucik, Snina
Marek Orságh, Snina
CVČ, Ul.
Kukučínova
JK Hom,e Snina

telocvičňa

telocvičňa
telocvičňa
telocvičňa
telocvičňa,
rozcvičovňa,
2 triedy
telocvičňa

10 €/h + 7€/h PN*1

streda a nedeľa á 1 h v čase od 17.10.2019 –
20.12.2019
1 h týždenne od 17.10.2019 – 30.06.2020

10 €/h + 7€/h PN*1 ◘

1 h týždenne od 17.10.2019 – 30.06.2020
1 h týždenne od 17.10.2019 – 30.06.2020
podľa rozpisu v čase od 17.10.2019 do
31.05.2020

10 €/h + 7€/h PN*1
3 €/hod PN *2
bezplatne

19,5 h v dňoch od 03.01.2020 do
12.01.2020
2 h v deň 25.12.2019

10 €/h + 7€/h PN*1

69,50 € + 229,50 PN

Zápasnícky klub
Vihorlat
Súkromná Z UŠ

telocvičňa
nebytové
priestory

v zmluve a ani dodatku nie je určená

MP Dent, s.r.o.,
Snina

nebytové
priestory

doba neurčitá

10 €/h + 7€/h PN*1

◘

10 €/h + 7€/h PN*1

◘
95,63 €/štvrťročne +
510 €/štvrťročne PN
◘ ◙3

PN*1 Prevádzkové náklady pre telocvičňu
PN*2 Prevádzkové náklady ostatné

◘ -platba s omeškaním
◙1 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 200 € mesačne)
◙2 - nesprávne určená cena , správne malo byť účtované

: 5dní x 2 h/t x 4 t x 3 € = 120 €

◙3 - nesprávne určená cena , neprávna kategorizácia priestorov
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Ostatné kontrolné nedostatky :

Pri zverejňovaní údajov na webových stránkach je pri zverejnenom skene viditeľný a čitateľný
podpis štatutárov a ich mená, pri fyzických osobách sú uvádzané mená a adresy bydliska, čím
dochádza k porušovaniu ustanovení § 2 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov
a doplnení niektorých zákonov.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby,
ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora,
iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prijaté opatrenia :
Upozorniť zamestnancov zodpovedných za zverejňovanie zmlúv na dodržiavanie § 2 Zákona
č.18/2018 o ochrane os. údajov
Upozorniť zodpovedných zamestnancov na správnu kategorizáciu priestorov pri vypracovaní zmlúv
o nájme a dodržiavanie ustanovení VZN č.109/2011.
Zodpovedný : účtovníčka školy
Termín : 01.03.2020
Opatrenia splnené

Základná škola na Ulici budovateľskej, Snina
Nájomca

Predmet
nájmu
telocvičňa +
trieda
priestor na
prízemí

Čas prenájmu

Výška nájmu

podľa rozpisu
od 1.10.2019 do 31.05.2020
neurčito

bezplatne

miestnosť,
nebytový
priestor
miestnosť,
nebytový
priestor

dodatkom č.5 ku zmluve stanovené do
31.12.2019
01.01.2018 – 31.12.2021

50,33 €/ mesiac +
6,34 €/mesiac za
služby + podľa
meračov PN*1

Tj Družstevník Modrá
nad Cirochou
JUDr. Ján Pčola
Ladislav Hanták,
Lednické Rovne

telocvičňa
herná
jedáleň
chodba

á 1 h v dňoch 7.12.,14.12.,21.12.2019

10 €/h + 2,33 €/h PN

2 h v deň 06.12.2019
8 h dňa 13.11.2019

4 €/h + 0,70 € PN
1,5 €/h + 0,70 € PN

Armyshpo Team,

chodba

2 x á 10 h, 27.09. – 28.09.2019

9 €/h + 0,80 €/h

CVČ Ul. Kukučínova
Adamal Dent, s.r.o.

Gréckokatolícka
charita, Prešov
Súkromné centrum
špec.ped.poradenstva
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143,33 €/mesiac , PN
podľa meračov, 2,69
€/mesačne za
upratovanie
23,89€ +98,90 PN ◙a

s.r.o. Richvald
Marek Čornanič,
Pichne
Marek Čornanič,
Pichne
Michal Krupa, Snina

spoločenská
miestnosť
spoločenská
miestnosť
telocvičňa
herná
telocvičňa
gymnast.
spoločenská
miestnosť

8 h dňa 15.09.2019

3,84 €/h + 0,70 € PN

8 h dňa 27.10.2019

3,84 €/h + 0,70 € PN

13 h v dňoch 14.06. – 24.06.2019

10 €/h + 2,33 € PN

10 h v dňoch 15.06. – 29.06.2019

10 €/h + 2,03 € PN

2 h v deň 14.06.2019

3,84 €/h + 0,70 € PN

Peter Tokár, Snina
Dávid Grundza, Snina
Maroš Piškor, Snina
MFK Snina
Michaela Gažiová,
Snina
Dávid Demeter, Snina
SZZ, Snina
Patrícia Šarišská,
Snina

jedáleň
jedáleň
jedáleň
športoviská
telocvičňa

8,5 h v deň 18.05.2019
9 h v deň 19.05.2019
10 h v deň 23.03.2019
celoročne – podľa rozpisu
4 h v deň 02.03.2019

4 €/h + 0,70 € PN
4 €/h + 0,70 € PN
4 €/h + 0,70 € PN
bezplatne
10 €/h + 2,33 € PN

jedáleň
jedáleň
jedáleň

8 h v deň 23.02.2019
3 h v deň 29.03.2019
9 h v deň22.02.2019

4 €/h + 0,70 € PN
4 €/h + 0,70 € PN
4 €/h + 0,70 € PN

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

á 7 h v dni 20.10. 2019 a 27.10.2019

12,69 € + ,070 € PN
◙1

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

17 h v dni 08.09. 2019 až 29.09.2019

12,69 € + ,070 € PN
2

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

14 h v dni 04.08. 2019 až 25.08.2019

12,69 € + ,070 € PN
◙3

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

14 h v dni 07.07. 2019 až 28.07.2019

12,69 € + ,070 € PN
◙4

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

14 h v dni 09.06. 2019 až 30.06.2019

12,69 € + ,070 € PN

Ladislav Surmaj,
Snina

trieda 28,2
m2

12 h v dni 05.05 2019 až 26.05.2019

12,69 € + ,070 € PN
◙6

Ladislav Surmaj,
Snina
Ladislav Surmaj,
Snina
Denisa Ľaľušová
Snina
TJ Asseco, Bratislava

trieda 28,2
m2
trieda 28,2
m2
jedáleň

9 h v dni 07.04 2019 až 28.04.2019

12,69 € + ,070 € PN

18 h v dni 09.02. 2019 až 24.02.2019

25,38 € + ,070 € PN

9 h v deň 19.01.2019

4 €/h + 0,70 € PN

herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná

3,24 h v dňoch 13.04. – 28.04.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 11.05. – 19.05.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 15.06. – 23.06.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 12.01. – 20.01.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 09.02. – 17.02.2019

10 €/h + 2,33 € PN

Michal Krupa, Snina
SVB Kasárne, Snina

TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava

◙

◙5
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TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
TJ Asseco, Bratislava
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ján Gerboc, Snina
Ida Vasilišinová,
Pčoliné
Jozef Výhonský,
Snina
Jozef Výhonský,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina

telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa

3,24 h v dňoch 09.03. – 17.03.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 14.09. – 22.09.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 10.08. – 18.08.2019

10 €/h + 2,33 € PN ◘

3,24 h v dňoch 09.11.- 17.11.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 12.10. – 20.10.2019

10 €/h + 2,33 € PN

3,24 h v dňoch 07.12. – 15.12.2019

10 €/h + 2,33 € PN

x * hodín na dni 2.9.,9.9.,12.9.9.2019

10 €/h + 2,33 € PN

x * hodín na dni od 4.11. – 28.11.2019

10 €/h + 2,33 € PN

9 hodín na dni od 3.10. – 31.10.2019

10 €/h + 2,33 € PN

10 hodín na dni od 16.09. – 30.09.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 3.6. – 27.06.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 06.05. – 30.05.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 1.4. – 29.04.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 04.03. – 28.03.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 14.01. – 31.01.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 04.02. – 28.02.2019

10 €/h + 2,33 € PN

2 h týždenne od 09.09.209 – 30.06.2020

10 €/h + 2,03 € PN

5 hodín na dni od 15.9. – 29.09.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 10.02.. – 24.02.2019

10 €/h + 2,33 € PN

6,5 h od 02.12.2019 – 20.12.2019

10 €/h + 2,03 € PN

5,25 h od 15.11.2019 – 29.11.2019

10 €/h + 2,03 € PN

3 h týždenne na dni 2.10. - 23.10.2019

10 €/h + 2,03 € PN

6 h týždenne na dni 13.09.- 30.09.2019 – 10
dní
3 h týždenne na dni 2.- 23.10.2019 – 8 dní

10 €/h + 2,03 € PN ◘

10 h v dni od 03.05.. – 31.05.2019

10 €/h + 2,03 € PN

5 h v dni od 14.6. – 28.06.2019

10 €/h + 2,03 € PN
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10 €/h + 2,03 € PN

Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Mgr. René Kočan,
Snina
Milan Sivák, Snina

gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
gymnastická
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
herná
telocvičňa
športový
areál
chodba

7 h v dni od 03.04. – 26.04.2019

10 €/h + 2,03 € PN

8 h v dni od 06.03. – 29.03.2019

10 €/h + 2,03 € PN

16 h v dni od 01.02. – 27.02..2019

10 €/h + 2,03 € PN

7 hodín na dni od 02.04.. – 29.04.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 01.03. – 26.03.2019

10 €/h + 2,33 € PN

8 hodín na dni od 01.02. – 2926.02.2019

10 €/h + 2,33 € PN

7 hodín na dni od 19.01. – 27.01.2019

10 €/h + 2,33 € PN

13,5 h v dňoch od 02.02.2019 – 30.03.2019

8,30 €/h + 1,85 € PN

10 h v deň 22.01.2019

65 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 19.08.2019

65 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 01.04.2019

65 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 12.04 .2019

190 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 13.05.2019

190 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 21.06.2019

190 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 18.10.2019

190 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 22.02.2019

190 € + 0,80 €/ h PN

chodba

10 h v deň 11.03.2019

65 € + 0,80 € / h PN

chodba

á 10 h v dni 10.10. a 11.10.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

á 10 h v dni 16.09. a 17.09.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

10 h v deň 21.08.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

10 h v deň 08.07.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

á 10 h v dni 13.06. a 14.06.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

á 10 h v dni 16.05.. a 17.05.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

á 10 h v dni 14.03. a 15.03.2019

K – discont, s.r.o.

chodba

á 10 h v dni 14.02. a 15.02.2019

Mini Art Trade, s.r.o.

chodba

10 h v deň 26.08.2019

190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 €/deň + 08,0 €/ h
PN
190 € + ,080 €/ h PN

Milan Sivák, Snina
Milan Sivák, Snina
Milan Sivák, Snina
Miroslav Hunčár ,
Snina
Jantulík MiroslavCitex.sk
Jantulík MiroslavCitex.sk
Jantulík MiroslavCitex.sk
Lantastik SK, s.r.o.
Čadca
Lantastik SK, s.r.o.
Čadca
Lantastik SK, s.r.o.
Čadca
Lantastik SK, s.r.o.
Čadca
Lantastik SK, s.r.o.
Čadca
Vyskoč Rudolf,
Skalité
K – discont, s.r.o.
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x * hodín -

v zmluve nie je stanovený počet hodín prenájmu v priebehu dňa

◙a - nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN ( v Dodatku č.2, po upozornení KH , je
stanovená výška nájomného s odvolaním sa na VZN mesta č.109/2011 § 16 písm. c, tento
subjekt neodpovedá tejto kategórii)

◙1 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 19,74 € )
◙2 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 23,97 € )
◙3 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 19,74 € )
◙4 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 19,74 € )
◙5 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 19,74 € )
◙6 - nesprávne určená cena nájmu, v rozpore s VZN (správne mala byť stanovená na 16,92 € )
◘ -platba s omeškaním
V rámci kontrolného pripomienkovania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :

1. Grécko-katolícka charita – keďže k 01. 11. 2019 bol základnej škole odňatý majetok zo správy,
v ktorom bol daný subjekt v prenájme, od tohto dátumu ďalšie nájomné vzťahy rieši mesto.
2. Ladislav Surmaj – doplatok v celkovej čiastke 43,71 Eur bol vyfakturovaný uvedenému
subjektu a uhradený 04.02.2020.
3. Ján Gerboc – počet hodín bol stanovený vo faktúre a v budúcnosti základná škola bude uvádzať
hodiny aj v nájomnej zmluve.

Prijaté opatrenia :
Dôslednejšie dbať na dodržiavanie určenia ceny nájmu pri uzatváraní nájomných zmlúv v súlade
s VZN mesta Snina.
T : stály
Z : riaditeľ školy
Uvádzať hodiny prenájmu aj na zmluvách o prenájme telocvične
T : stály
Z : riaditeľ školy
Opatrenia splnené

Mestské a osvetové stredisko Snina
33

Nájomca- krátkodobo
Jednota dôchodcov Slovenska,
MO Snina
Bytové družstvo, Snina

Predmet nájmu
kinosála

PCO Snina
SZZP, OR Snina

spoloč. sála
a miestnosť č.29
spoločenská sála

Alena Kočanová, Snina
SRZ , MO Snina
SRZ , MO Snina

spoločenská sála
kinosála
miestnosť č.29

Black Tiger T K, Snina
Škola zážitkov, o.z. Martin

kinosála
kinosála

OZ Divadlo Maska, Zvolen
Ternipen, Snina

Crea-Edu, o.z., Martin

kinosála
spoloč. sála
a miestnosť č.29
a č.30
kinosála

Scéna, o.z.,Prešov

kinosála

SZUŠ, Snina

kinosála

BD- production, s.r.o., Sereď

kinosála

Mgr. Jana Ščerbáková, Snina
Mariášový klub, Snina

sieň MS
spoloč. sála
a miestnosť č.29

Peter Demjan, Humenné
SVB J. Kráľa Snina
SVB Partizánska Snina
Exclusive Agency EU, s.r.o.
Bratislava
LPUPS Ruské, p.s.
MŠ Ul. Kukučínova , Snina

kinosála
sieň MS
sieň MS
kinosála

Divadlo Hotel Mária, Banská
Bystrica

kinosála

Vladimír Džupinka – Herkules

spoločenská sála

ZUŠ Ul. študentská, Snina

kinosála

Peter Dziura, Snina
SZUŠ, Snina

sieň MS
kinosála

sieň MS

spoločenská sála
kinosála
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Čas prenájmu
14.00h – 16.30 h 12.01.2019
príprava od 13.00 h
5 x 2 h v dňoch do 26.02.do
05.03.2019
7 h v deň 09.02.2019

Výška nájmu
benefícia/ bezplatne

8,5 h v deň 16.02.2019

bezplatne ◙a
benefícia/ bezplatne
40 €/h
12 €
◙b

5 h v deň 23.02.2019
5 h v deň 24.02.2019
5 x 2 h v dni od 21.2. do
28.03.2019
2 h v deň 03.03.2019
1,5 h + 1,5 h príprava v deň
15.03.2019
1 h + 2 h príprava 23.03.2019
3 h v deň 23.03.219

110 € ( VS 1/2015)
benefícia/ bezplatne

benefícia/ bezplatne
173 €
143 €
benefícia/ bezplatne

1 h + 1 h prípravy
v deň27.03.2019
0,75 h +0,75 h príprava v deň
28.03.2019
2 h + 2,5 h príprava v dni
25.03 a 26.03.2019
2 h + 2 h príprava
12.4.2019
3 h v deň 11.04.2019
12 h + neurčený čas na
prípravu v dni 26.04.
a 27.04.2019
2 h v deň 23.04.2019
2 h v deň 30.04.2019
2 h v deň 03.05.2019
2 h + 5 h príprava v deň
06.05.2019
4 h v deň 05.05.2019
1,5 + 1,5 h príprava v dni
16.05. a 17.05.2019
1 h + 0,5 h príprava v deň
22.05.2019

90 € + 40 €

3 h + 3 h príprava v deň
26.05.2019
4,75 h + 10,75 h príprava
v dňoch 22.05.,23.05., 24.05.
a 26.05.2019
3,5 h v deň 28.05.2019
4,5 h + 7,5 h príprava

140 €

◙d

195€

◙i

„Z“

100 €
105 €

◙e

200 €

◙f

36 € ( VS 1/2015)
1€
◙g
125 €
24 € ( VS 1/2015)
24 € ( VS 1/2015)
155 € ◙ch
4 x 20 €
45 €
80 €

42 €
140 €

◙j

„Z“

ZUŠ Ul. študentská, Snina

kinosála

CSŠ Snina

kinosála

Arcidiecézna charita Košice

kinosála

Ján Havriľák, Snina

spoločenská sála

Terain, s.r.o., Žilina
Latart prodoction, s.r.o.

foyer na prízemí
kinosála

LPUS Snina
Zväz Rusínov-Ukrajincov

kinosála
kinosála

SVB Ul. partizánka 2567/28
Sloboda a solidarita,
Bratislava
Obec Nová Sedlica

sieň MS
sieň MS

Jozef Fundák, Snina
CSŠ, Snina

foyer na poschodí
kinosála

Martin Slamený, Spišská NV

kinosála

Divadelné centrum, o.z.,
Martin
Hladohlas Group, s.r.o. Martin

kinosála

kinosála

spoločenská sálakaštieľ
kinosála

4,75 h + 10,75 h príprava
v dňoch 07.06.,09.06.
a 14.06.2019
1,5 h + 4,5 h príprava
v dňoch 18.6. a 19.06.2019
2 h + 2 h príprava v deň
29.09.2019

165€

„Z“

75 €

„Z“

13 h + 16 h prípravy v dni
11.10. a 12.10.2019
7 h v deň 15.10.2019
2 h + 1 h príprava v deň
16.10.2019
5 h v deň 19.10.2019
2,5 h + 3,5 h príprava+ 8 h
miestnosť č.29
20.10.2019
2 h v deň 15.11.2019
2 h + 0,5 h príprava v deň
14.11.2019
1,5 h + 6 h príprava v deň
09.11.2019
5 h v deň 09.11.2019
2 h + 2 h príprava v deň
22.11.2019
2,5 h + 2,5 h príprava v deň
23.11.2019
1 h + 2,5 h príprava v deň
26.11.2019
2,5 h dňa 27.11.2019

500 €

310 €

benefícia/ bezplatne
◙k

◙l

150 €
150 € ◙n
200 €
400 €
30 €
60 €
250 €
200 €
120 €
230 €

„Z“

150 €

„Z“

MŠ Ul. Kukučínova, Snina

kinosála

ZUŠ Snina

kinosála

OZ Na doske, Kapušany

kinosála

Cultura Humana, o.z.,
Bratislava
Súkromná MŠ Ul. vihorlatská

kinosála

2 h + 0,5 h v deň 18.12.2019

150 €

kinosála

67,50 €

SC voľného času, Snina

kinosála

FS Vihorlat, o.z. , Snina

kinosála

Ladislav Rohač, Stakčín

spoločenská sála

1,5 h + 1,5 h v deň
19.12.2019
1 h + 3 h príprava v deň
22.12.2019
3 h + 3 h príprava v deň
28.12.2019
7 h dňa 27.12.2019

kinosála

◙u

benefícia/ bezplatne
67,50 €
300 €
150 €

◙v
◙w

75 €
benefícia/ bezplatne
benefícia/ bezplatne

◙a - nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN . V zmluve sa odvoláva na súhlasné
stanovisko komisie finančnej, vo VZN v čase kontrolovaného obdobia nie je zmienka o tejto
možnosti.
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„Z“

150 €

2 h + 9 h príprava v deň
07.12.2019
3 h + 7 h príprava v dni
12.12. a 12.12.2019
1,5 h + 1,5 h príprava v deň
11.12.2019
3 h + 10,5 h príprava v dni
12.12. až 18.12.2019
1,83 h + 0,75 h príprava

Oyster agency, s.r.o.,
Bratislava
Gymnázium Snina

◙r

◙b - nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN .Správna cena mala byť stanovená na 7,50 €/h,
pretože organizátor nevyberal vstupné

◙e účtované malo byť 2 x 40 € + 2,5 x 10 € = 105 € - príprava bez kúrenia
◙f účtované malo byť 2 x 90 € + + 2 x 20 € = 220 €
◙g- nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN . V zmluve sa odvoláva na súhlasné
stanovisko komisie finančnej, vo VZN v čase kontrolovaného obdobia nie je zmienka o tejto
možnosti.

◙d účtované malo byť 1x 85 € + 2x20 x 3 x 10 € = 155 €
◙i účtované malo byť 1 x 85 € + 5 x 20 € + 10,75 x 10 € = 207,50 €
◙j účtované malo byť 4 x 20 € + 8 x 10 € =160 €
◙k - nesprávne určená cena nájmu, vzhľadom k tomu, že obdarovaný zo vstupného bol Charitný dom
sv. Štefana

◙l – neúčtovaná bola doba prípravy ( 16 h)
◙n účtované malo byť 1 x 103 € + 40 €+ 20 € = 163 €
◙r účtované malo byť 1x 103 € + 2 x 40 €+2,5 x 20 € = 233 €
◙u účtované malo byť 1 x 103 € + 40 € + 9 x 20 € = 323 €
◙v účtované malo byť 1x 103 € +40 € + 0,75 x20 = 158 €
◙w účtované malo byť 1 x 103 €+ 40 € + 0,5 x 20 € = 153 €
„Z“ – nezverejnené v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000
Z. z. ( po realizácii nájmu ), t. z. zmluvy boli neúčinné
Na základe zálohových platieb za prevádzkové náklady v porovnaní so skutočným čerpaním energií
dochádza zo strany MKaOS Snina ku vyúčtovaniu prevádzkových nákladov za predchádzajúci
kalendárny rok a následnému dobropisovaniu alebo dofakturácií u jednotlivých nájomcov.
Na základe Uznesenia MsZ v Snine č.127/2019 zo dňa 7.11.2019, ktorým bol schválený doplnok
č.9 ku VZN č.109/2011, ktorým boli zmenené sadzby nájomného s platnosťou od 23.11.2019, boli
rozoslané jednotlivým nájomníkom dofakturácie a dodatky k zmluvám v zmysle zmien.
Nájomca- dlhodobo
Súkromné centrum voľného
času Mariána Lojana, Snina
Toro-Production, s.r.o., Snina
SP Investment, s.r.o., Snina
Folkórny súbor Vihorlat, o.z.,
Snina

Predmet nájmu
nebytový priestor

Rozloha/ doba prenájmu
324,20 m2/ neurčito

Výška nájmu
335 € mesačne

nebytový priestor
nebytový priestor
nebytový priestor

27,90 m2/ neurčito
219 m2/ neurčito
18 m2/ neurčito

93 € mesačne
1 303,30 € mesačne
60 mesačne + 3,14 € PN
3

TV-SKV, s.r.o., Snna
Ing. Viktor Popovič-Danwer
Margita Šteňková G a J, Snina
Ing. Diana Kirňáková –
Erydias, Snina
akad. mal.Andrej Smolák –
Galéria Andrej Smolák,

nebytový priestor
nebytový priestor
nebytový priestor
nebytový priestor

91,50 m / neurčito
34 m2 + 3 m2/ neurčito
59,50 m2 + 9 m2/ neurčito
43 m2/ neurčito

305 mesačne
236,70 € mesačne
426,70 mesačne
111 €/ m2/rok

nebytový priestor

103 m2 + 52 m2/ 31.12.2019

1 € mesačne- nájomné

!
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2

Bratislava- Ružinov

!4

Anna Džupinková – Horiaca
ruža, Snina

nebytový priestor

Pavol Lechan, Topoľa
Katarína Kizaková, Pichne
Matica slovenská, Martin

nebytový priestor
nebytový priestor
nebytový priestor

83 m2 + 38 m2 / 1.7.2019
protokolárne odovzdané
priestory , po neakceptovaní
cien v zmysle VZN
57 m2/ neurčito
61 m2/neurčito
239 m2 + 54 m2/ 31.12.2019

40,68 mesačne

20 €/ m2/rok
212,55 € mesačne
1 € ročne + PN vo výške
5
226,62 € mesačne
2 €/ h
6

!

CVČ Ul. Kukučínova
Rámcová zmluva

spoločenská sála

6 x v roku á 5 h – šachový
turnaj

ZUŠ, Ul. študentská
Zmluva o poskytovaní služieb

miestnosť č.30 –
tanečný odbor

30.06.2019

!

1,5 € vrátane PN
fakturované mesačne
podľa využívania

!3 Prevádzkové náklady nezodpovedajú realite, neexaktne stanovené.
!4 Hlavný kontrolór mesta už opakovane poukazuje na to, že nájomné za 1 € a bez úhrady
prevádzkových nákladov je nehospodárnym nakladaním s majetkom mesta, v rozpore so zákonom
č.138/1991 Z.z. o majetku obce.
5
Hlavný kontrolór mesta už opakovane poukazuje na to, že nájomné za 1 € bolo nehospodárnym
nakladaním s majetkom mesta, v rozpore so zákonom č.138/1991 Z. z. o majetku obce.
6
Prevádzkové náklady a nájomné nezodpovedajú realite, neexaktne stanovené.
7
Prevádzkové náklady a nájomné nezodpovedajú realite, neexaktne stanovené.

!
!
!

Prijaté opatrenia :

Zoznam opatrení prijatých v MKOS Snina na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou na odstránenie príčin ich vzniku

Krátkodobý prenájom v Dome kultúry v roku 2019

Chyba: a, g
Stanovisko kontrolného orgánu: nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN.
Stanovisko kontrolovaného subjektu: Mestský úrad (v tom čase odd. právne a správy majetku)
uplatňoval vydanie svojho ústneho súhlasného stanoviska pre bezplatný prenájom v priestoroch
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!7

MKOS Snina po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku v komisii podľa neúplnej formulácie §6
príslušného VZN.
Opatrenie: prijatie nového Doplnku k VZN 109/2011, §6.
Termín: nový doplnok č. 9 k VZN 109/2011 prijatý dňa 7.11.2019 s účinnosťou od 23.11.2019
Prílohy:
č. 1. - kópia časti zápisnice zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
konaného dňa 22.1.2019 (k chybe a)
č. 2. - kópia časti zápisnice zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
konaného dňa 20.02.2019 (k chybe g)
Chyba: b, e, d, r, u
Stanovisko kontrolného orgánu: nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN
Stanovisko kontrolovaného subjektu: chyba vznikla na strane zamestnanca MKOS Snina nesprávnym
zaradením žiadateľa o prenájom do príslušnej kategórie (podnikateľský alebo nepodnikateľský
subjekt).
Opatrenie: zodpovedný pracovník MKOS bude písomne upozornený riaditeľkou MKOS Snina.
Termín: stály

Chyba: f
Stanovisko kontrolného orgánu: cena za prenájom počas prípravy na podujatie mala byť účtovaná
v sadzbe s kúrením
Stanovisko kontrolovaného subjektu: príslušný zodpovedný zamestnanec MKOS Snina uviedol pred
výpočtom ceny, že v danom čase sa v kinosále DK nebude kúriť.
Opatrenie: prijatie nového Doplnku k VZN 109/2011, kde nediferencujeme sadzby poplatku za
prenájom na sadzbu s kúrením a sadzbu bez kúrenia.
Termín: nový Doplnok č. 9 k VZN 109/2011 prijatý dňa 7.11.2019 s účinnosťou od 23.11.2019
Príloha: č. 3. - kópia §7 nového Doplnku č. 9 k VZN 109/2011, podľa ktorého je určená základná
sadzba poplatku za prenájom, vychádzajúca z prevádzkových nákladov celoročne v rovnakej výške,
bez ohľadu na reálne kúrenie pri prenájme.

Chyba: i, j
Stanovisko kontrolného orgánu: nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN
Stanovisko kontrolovaného subjektu: príslušný zamestnanec MKOS účtoval poplatok za polhodinový
prenájom aj keď cenník pojednáva o poplatku za každú začatú hodinu.
Opatrenie: prijatie nového Doplnku k VZN 109/2011, kde pojem „začatá hodina“ nie je uvedený.
38

Termín: nový Doplnok č. 9 k VZN 109/2011 prijatý dňa 7.11.2019 s účinnosťou od 23.11.2019
Príloha: č . 3. - kópia §7 nového Doplnku k VZN 109/2011
Chyba: k
Stanovisko kontrolného orgánu: nesprávne určená cena nájmu, vzhľadom k tomu, že obdarovaný zo
vstupného bol Charitný dom sv. Štefana
Stanovisko kontrolovaného subjektu: nedostatok vznikol tým, že si prenajímateľ nepreveril, že
zriaďovateľom Charitného domu sv. Štefana je práve nájomca, teda Arcidiecézna charita Košice
a uplatnil postup, že kinosála bola na konanie benefičného koncertu prenajatá pre tohto žiadateľa
bezplatne.
Opatrenie: zodpovedný pracovník MKOS bude písomne upozornený riaditeľkou MKOS – v budúcnosti
bude poverený zamestnanec dôsledne overovať vzťah medzi žiadateľom a obdarovaným.
Termín: stály
Chyba: l
Stanovisko kontrolného orgánu: neúčtovaná doba prípravy
Stanovisko kontrolovaného subjektu: chyba sa vzťahuje na konanie neverejného podujatia so
stolovaním (svadobná hostina), ktorej nájom bol naúčtovaný podľa VZN. Deň vopred, kedy si nájomca
potreboval priestor prispôsobiť svojim potrebám sme neúčtovali vzhľadom k absencii tejto sadzby vo
VZN platnom v danom čase.
Opatrenie: prijatie nového Doplnku k VZN 109/2011 a vypracovanie novej Vnútornej smernice
riaditeľky MKOS Snina VS č. 2/2020 upravujúcej podmienky prenájmu na konanie podujatí
v spoločenskej sále domu kultúry so stolovaním schválené Doplnkom č. 9 k VZN 109/2011. Potreba
úprav vnútornou smernicou súvisí tiež s realizáciou priestorových zmien v Dome kultúry, ktoré sa
uskutočňujú po schválení Doplnku č. 9 k predmetnému VZN.
Termín: 20.02.2020
Prílohy:
č. 3. - kópia §7 nového Doplnku k VZN 109/2011
č. 4. – kópia Vnútornej smernice č. 2/2020

Chyba: n, v, w
Stanovisko kontrolného orgánu: nesprávne určená cena nájmu, nie v súlade s VZN
Stanovisko kontrolovaného subjektu: názor kontrolného orgánu sa nezhoduje s názorom
kontrolovaného subjektu vo veci zaradenia žiadateľa o nájom do príslušnej kategórie.
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Opatrenie: prijatie nového Doplnku k VZN 109/2011, ktorý diferenciáciu žiadateľov o nájom na
podnikateľské a nepodnikateľské subjekty vylúčil. V aktuálne platnom cenníku sa žiadatelia
o prenájom rozlišujú len na základe sídla alebo pôsobenia v meste Snina alebo mimo neho.
Termín: nový Doplnok č. 9 k VZN 109/2011 prijatý dňa 7.11.2019 s účinnosťou od 23.11.2019
Príloha: č. 3. - kópia §7 nového Doplnku k VZN 109/2011

Chyba označené „Z“
Stanovisko kontrolného orgánu: zmluvy nezverejnené v súlade so zákonom o slobodnom prístupe
k informáciám č. 211/2000 Z. z. (po realizácii nájmu ), t. z. zmluvy boli neúčinné
Stanovisko kontrolovaného subjektu: pracovníčka zodpovedná za včasné zverejnenie zmlúv ich
nezverejnila v deň pred konaním podujatia z dôvodu časovej zaneprázdnenosti , resp. neprítomnosti
v práci, platba za prenájom bola zaplatená vopred a služby spojené s prenájom boli včas realizované
podľa potreby žiadateľa.
Opatrenie: zodpovedný pracovník MKOS bude písomne upozornený riaditeľkou MKOS na
dodržiavanie zákonnej povinnosti týkajúcej sa zverejňovania zmlúv
Termín: stály

Dlhodobý prenájom v Dome kultúry v roku 2019

Chyba: 3,6,7
Stanovisko kontrolného orgánu: prevádzkové náklady, resp. aj nájomné nezodpovedajú realite,
neexaktne stanovené
Stanovisko kontrolovaného subjektu: zmluvné vzťahy boli uzatvorené v predchádzajúcom období
a je účelné ich po čase prehodnotiť .
Opatrenie: u všetkých uvedených subjektov prehodnotí MKOS Snina prostredníctvom vlastného
odborného pracovníka čerpanie prevádzkových nákladov , zohľadní tiež súčasné ceny médií
a v prípade zistenia vyššej spotreby či ceny pristúpi k vypracovaniu návrhu dodatkov k nájomným
zmluvám so zmenami.
Termín: 10.03.2020
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Chyba: 4,5
Stanovisko kontrolného orgánu: Hlavný kontrolór mesta už opakovane poukazuje na nehospodárne
nakladanie s majetkom mesta v prípade odpustenia poplatkov za prenájom pre Maticu slovenskú a
pre akad. mal. Andrej Smolák – Galéria Andrej Smolák
Stanovisko kontrolovaného subjektu: kontrolovaný subjekt ako správca budovy Domu kultúry Snina
rešpektoval pri realizácii prenájmu rozhodnutia prenajímateľa – Mesta Snina
Opatrenie: dlhodobý prenájom pre uvedené subjekty sa realizuje od 01.02.2020 podľa Uznesení
MsZ v Snine schválených dňa 30.01.2020.

Opatrenia splnené

• Kontrola dodržiavania zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inform. za rok 2019
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina

Kontrolné nedostatky :
Informácia Rozhodnutím zo dňa 02.09.2019 nebola sprístupnená, v liste zo dňa 02.09.2019
pseudoargumentom o tom, že túto informáciu už mesto zaslalo právnemu zástupcovi žiadateľa
o informáciu, a teda mu ju nesprístupní, týmto mesto Snina porušilo ustanovenia zákona č.211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám.
Zákon neobmedzuje počet žiadateľov o tú istú informáciu a nijako neupravuje postup pri poskytovaní
informácií v prípade právneho zastupovania.
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Prijaté opatrenia :
Kontrolovaný subjekt si nesplnil svoje povinnosti plynúce zo Zápisnice o prerokovaní správy
z kontroly č.6/2020 zo dňa 13.05.2020.

• Inventarizácia – kontrola v ZŠ
Kontrolovaný subjekt: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Kontrolné nedostatky :

Základná škola P.O.Hviezdoslava
Kontrolou vykonania inventarizácie majetku a záväzkov v základnej škole bolo zistené, že v škole po
inventarizácii majetku absentuje majetok – školské pomôcky- v obstarávacej hodnote 1 569,50 €.
Jedná sa o krokomer, trampolínu a anglicko-slovenské slovníky- 20 ks.
Pri zmene štatutára školy bol podpísaný dňa 30.08.2019 Odovzdávajúci a preberací protokol
súčasťou, ktorého bola aj personálna agenda a Dohody o hmotnej zodpovednosti. Dohoda o hmotnej
zodpovednosti za predmety, ktoré sú predmetom vyššie spomenutého manka však nie je
zamestnancom podpísaná, teda de jure neexistuje.
Prijaté opatrenia :
Na základe uloženej lehoty na predloženie pripomienkovania výsledkov z kontroly oznamujeme dané
skutočnosti:
- Pri inventarizácii majetku boli zistené chýbajúce školské pomôcky v hodnote 1 569,50 Eur,
zároveň absentovala hmotná zodpovednosť zodpovedných zamestnancov.
Pri zmene štatutára dňa 30.08.2019 bol podpísaný Odovzdávajúci a preberací protokol,
pričom z dôvodu dlhodobej PN odovzdávajúceho riaditeľa, ktorý trval na účasti pri
inventarizácii bolo dohodnuté, že prevzatie majetku sa uskutoční na základe inventarizácie k
31. 12. 2019.
- Chýbajúci krokomer zodpovedná osoba vrátila po ukončení inventarizácie.
- Po zvážení prijatého odporúčania inventarizačnej komisie, ktorá vykonala zisťovanie
okolností vzniknutého inventarizačného rozdielu, bolo vydané rozhodnutie štatutára školy.
Zodpovednej osobe dňa 28.04.2020 bol zaslaný list o uznaní záväzku a následné uhradenie
inventarizačného rozdielu na účet školy v termíne do 31. 05. 2020.
- Po zistení absencie Dohôd o hmotnej zodpovednosti za chýbajúci majetok, boli na novo
poverené zodpovedné osoby PaedDr. Adriána Kubalíková – Kabinet cudzích jazykov a Mgr.
Jozef Krivjančin – Učebné pomôcky TV. “
Opatrenia splnené
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•Kontrola vymáhania daní za ubytovanie za rok 2019
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
Kontrolné zistenia :
1. Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovení VZN mesta Snina č.117/2012
o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v tom, že písomné oznámenia ku dani za ubytovanie nie sú predkladané
mesačne, ako je to uvedené v § 10 odst.9, ale sporadicky. Niektorý subjekt raz ročne, iný
2 x ročne, 4 x ročne , niektorý obmesiac.
Kontrolný orgán má za to, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať i nulové
oznámenie.
10)Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie bez vyrubenia do 15 dní po ukončení
mesiaca za predchádzajúci mesiac. (9) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca
predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom uvedie názov, sídlo a IČO
prevádzkovateľa, označenie a adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie za ktoré sa prehľad
predkladá, celkovú ubytovaciu kapacitu zariadenia, počet prenocovaní za daný mesiac, výpočet dane,
meno, priezvisko, funkciu osoby, ktorá zostavila prehľad. Písomné oznámenie preloží platiteľ dane za
každé ubytovacie zariadenie na území mesta samostatne
Jedná sa o nedodržanie dátumu písomného oznámenia ku dani za ubytovanie.

2. Podľa obsahu Podrobných zostáv platiteľov dane za ubytovanie za rok 2020 vyplýva, že
aj keď väčšina platieb je uhrádzaných v stanovený čas, stáva sa u mnohých subjektov , že
porušuje ustanovenia VZN mesta Snina č.117/2012
o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tým, že odvedenia
dane nie sú realizované do 15 dní v nasledujúcom mesiaci.
Jedná sa o nedodržanie dátumu odvedenia dane za ubytovanie.

(10)Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie bez vyrubenia do 15 dní po ukončení
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
3. Viacerí platitelia daní nerešpektujú ustanovenia § 10 odst. 9 v tom, že v písomnom
oznámení ku dani za ubytovanie neuvádzajú celkovú kapacitu zariadenia.

Nedodržanie dátumu písomného oznámenia ku dani za ubytovanie podľa subjektov za jednotlivé
obdobie.:

43

Suptrans G.T.M, s.r.o.
Za mesiace október, september, február,
Za júl bez overenia dátumu podania ■
Dušan Cicko – Hratega
Za mesiace : júl až december, apríl a január
Mária Čornaničová
Za mesiace : október, august, máj,
Za júl bez overenia dátumu podania
Marek Legemza
Za september a marec, január bez overenia dátumu podania
Marián Burda – Lagúna štýl
Za október, august, jún, máj, apríl,
Za január bez overenia dátumu podania
Runčáková Natália
Za september, október, júl bez overenia dátumu podania
Štefan Labanič – Lord
Hlásenie(nepodpísané) podané jednorazovo „za sezónu“ v rozpore s ustanoveniami VZN
Metronex, s.r.o.
Za september, august, máj, apríl, február
Za december, júl, jún, bez overenia dátumu podania
3.GA, s.r.o.
Za december,
Za november, september, august bez overenia dátumu podania
Za október Oznámenie k dani nebolo podané
Notax Colsunting, s.r.o.
Za december, október, september, august, jún, máj, apríl, marec, február, január
SŠ internátna
Za máj, január,
Za júl, jún, bez overenia dátumu podania
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JK Home
Za december
Ladislav Jurpák
Za október, november, december( všetky tri oznámenia dňa17.01.2020), február, január,
Za september, august, júl, jún, máj, apríl, marec, bez overenia dátumu podania
Daniela Fridrichová
Za apríl
Za október bez overenia dátumu podania
Spojená škola internátna
Za november, október, september, jún, február, január,
Nedodržanie dátumu odvedenia dane za ubytovanie podľa subjektov za jednotlivé obdobie.:

Dušan Cicko – Hratega
Za mesiace :november, október, august, január
Mária Čornaničová
Za máj a august
Euroharmen, s.r.o.
Za marec, august, november
Marián Burda – Lagúna štýl
Za júl, apríl, jún, marec, december, august
Runčáková Natália
Za júl
Štefan Labanič – Lord
Uhradené jednorazovo „za sezónu“ v rozpore s ustanoveniami VZN
Metronex, s.r.o.
Za december, február, august, máj
Notax Colsunting, s.r.o.
Za apríl, marec, január, september, august,
SŠ internátna
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Za apríl, máj, jún, september, august, november,
JK Home
Za december
Ladislav Jurpák
Za september, jún, máj, apríl, marec,
Daniela Fridrichová
Za marec, za december, jún

Spojená škola internátna
Za apríl, máj, jún, september, august, november,

■ Na písomnom oznámení absentuje vyznačenie dátumu, kedy bolo na MsÚ oznámenie doručené.
Hlavný kontrolór v tejto súvislosti navrhuje zaviesť registratúrnu evidenciu podaných oznámení.

Po konzultácií v zmysle pripomienkovania výsledkov kontroly dospel hlavný kontrolór k záveru, že
vyrubovanie úrokov z omeškania nemá poučný význam na zlepšenie platobnej disciplíny poplatníkov,
pretože vzhľadom na zákonom stanovené minimálne prahy dosiahnutých úrokov, vzhľadom na nízky
samotný úrok, dosiahnu náklady na ich vyrubenie vyššiu čiastku ako výnos z úrokov.
Rovnako sa týmto nijako nesankcionuje nedodržiavanie termínu podania Oznámení.
Navrhujem preto v zmysle Zákona č.563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, podľa paragrafov 154 – 155 uplatňovať pokuty za správne delikty v
prípade nedodržania lehôt vzťahujúcich sa na daň z ubytovania v zmysle platného VZN 117/2012.
Prijaté opatrenia :

1. Opätovne písomne upozorniť platiteľov dane za ubytovanie na povinnosť dodržiavať termín
písomného oznámenia k dani za ubytovanie do 10 dní po ukončení mesiaca, zaplatenia dane za
ubytovanie do 15 dní po ukončení mesiaca, povinnosť predkladať mesačne aj nulové hlásenie
k dani za ubytovanie a v hlásení uvádzať aj kapacitu ubytovacieho zariadenia s upozornením na
uloženie pokuty za správny delikt v prípade nedodržania termínov uvádzaných vo VZN 117/2012 § 10 Daň za ubytovanie.
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: 03.07.2020
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2. Za nedodržanie termínov písomného oznámenia k dani za ubytovanie do 10 dní po ukončení
mesiaca, zaplatenia dane za ubytovanie do 15 dní po ukončení mesiaca, nepredloženie aj nulového
oznámenia k dani za ubytovanie každý mesiac uložiť pokutu za správny delikt v zmysle zákona
563/2009 o správe daní (daňový poriadok).
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: priebežne
3. V návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
na území mesta Snina s platnosťou od 1.1.2021 zmeniť spôsob predloženia oznámenia k dani za
ubytovanie, vrátane termínu úhrady dane za ubytovanie správcovi dane.
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: 30.11.2020
Opatrenia splnené

•

Kontrola dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
Dodatok č.1 k Dohode o vykonaní práce č.48/2019 (uzatvorenej v zmysle ustanovení §-u 226
zákonníka práce) bol zaevidovaný na MÚ Snina dňa 19.02.2020. Predmetom dodatku bolo predĺženie
lehoty dodania práce v zmysle Dohody na dátum 31.05.2020. Podľa Dohody mala byť práca dodaná
dňa 31.01.2020. Teda Dodatkom bolo odložené dodanie práce v čase, keď už 19 dní práca mala byť
v zmysle Dohody , pri odmene 1 700 € a celkovom rozsahu prác v trvaní 100 h, mestu Snina dodaná.

Argumenty kontrolovaného subjektu zo dňa 26.05.2020 na kontrolné zistenia boli prázdne a nič
nemeniace na stanovisku kontrolného orgánu. Konštatujem, že absentuje komunikácia medzi
štatutárom kontrolovaného subjektu a vedúcou oddelenia strategického rozvoja. Ku podstate
kontrolného zistenia odkázala primátorka hlavného kontrolóra na „riešenie“ s oddelením strategického
rozvoja.

Prijaté opatrenia :
Kontrolovaný subjekt si nesplnil svoje povinnosti plynúce zo Zápisnice o prerokovaní správy
z kontroly č.10/2020 zo dňa 139.05.2020.

•Kontrola dotácií mesta Snine poskytnutých všetkým poberateľom za rok 2019
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
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Kontrolné nedostatky :

Niektoré subjekty, ktoré podali žiadosť aj o nepriamu dotáciu
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu je potrebné mať na mysli, že neexistuje rozdiel ( v konečnom
dôsledku) medzi dotáciami a priamymi dotáciami. V obidvoch prípadoch ide o finančnú podporu
žiadateľa buď priamo z rozpočtu mesta alebo o stratu výnosov mesta s prihliadnutím na to, že
o nájomné mesto „príde“, teda o toľko peňazí mesto menej bude mať. Pojem nepriama dotácia
vzbudzuje dojem, že sa jedná o akési nefinančné dotovanie.

▲ – žiadosť podaná po termíne, v rozpore s ustanovením vtedy platného VZN mesta Snina
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

♣

V zmluvách s nasledovnými poberateľmi dotácií je v čl. 3 – Vymedzenie účelu poskytnutia dotácie
– nie je účel špecifikovaný exaktne.
Engy, o.z. Snina, FS Vihorlat detto , Únia žien, ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o.,Pravoslávna
cirkevná obec,
Folklórny súbor Vihorlat, Cirkevné centrum voľného času, Stredná priemyselná škola Snina , akad.
mal. Andrej Smolák - GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, Pravoslávna cirkevná obec v Snine,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina – Brehy, Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina
absentuje tu jasná potreba, účel, zámer....vnímam to tak, akoby to išlo o to, že veď ono sa to už na
niečo použije.
Podľa ustnovení VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina v znení doplnkov č. 1, č. 2 a č. 3 , § 7
ods.3
V žiadosti musí byť presne definovaná priorita, konkrétna akcia, úloha alebo účel, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť. Trvanie projektu môže byť maximálne 12 mesiacov.

♣ Dotácie na kultúrno-spoločenské, športové, sociálno-charitatívne aktivity, rekondičné pobyty,
rekreácie. Za týmto deklarovaním účelu použitia dotácie sa skrýva hocičo. Inými slovami na
posedenie, zábavu, konzumáciu jedál, občerstvenie a spoločenské pobavenie sa, zakúpenie drobného
tovaru, športových pomôcok. Absentuje jednoznačná špecifikácia použitia dotácie.

♣ Pobertelia dotácií Legion club a Engy, o.z. majú identické číslo zmluvy !
♣ Vo vyúčtovaní mnohých poberateľov absentuje jednoznačne odlíšenie predostretých dokladov vo
vyúčtovaní , exaktné označovanie nákladov v rámci spolufinancovania.

♣ Viacerí poberatelia doložili ku vyúčtovaniu

výdavkov spojených s dopravou kvôli
preukázateľnosti „Čestné prehlásenie“ o absolvovaní pobytu, cesty, zájazdu. Tento inštitút sa má
použiť výnimočne. Na preukázateľnosť pobytu je potrebné doložiť napr. vstupenky, parkovné,
potvrdenie o zakúpení, stravy, občerstvenia...

V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :
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„ Kontrolné zistenia:
1. Žiadosti o nepriamu dotáciu - nepriama dotácia sa týkala MVK Snina a Mestského
futbalového klubu Snina. Prostriedky boli v rozpočte na rok 2019 na túto dotáciu
schválené mestským zastupiteľstvom 18.10.2018 aj v príjmovej a j vo výdavkovej časti
rozpočtu.
2. Žiadosť podaná po termíne – žiadateľ Stredná priemyselná škola Snina podal žiadosť
dňa 23.10.2018 (nie 23.10.2019 ako je uvedené v správe z kontroly). Žiadosť bola
posudzovaná v jednotlivých komisiách v zmysle VZN č.111/2012 § 7, ods. 1, ods. 5
a predložená na schválenie v rámci sumárneho návrhu podľa ods. 6 Mestskému
zastupiteľstvu v Snine, ktorý návrh schválil 21.3.2019 uznesením č. 37/2019.
3. Vymedzenie účelu poskytnutia dotácie – nie je exaktne špecifikovaný účel – účel
dotácie uvádzaný v žiadostiach o poskytnutie dotácie bol posudzovaný jednotlivými
komisiami a schválený mestským zastupiteľstvom, v návrhu na schválenie dotácií boli
pri všetkých žiadostiach uvedené priority.
4. Identické číslo zmluvy u dvoch žiadateľov – v tomto prípade ide o zanedbateľnú
administratívnu chybu, ktorá nemá žiaden dopad na hospodárne použitie finančných
prostiedkov.
5. Absencia odlíšenia predostretých dokladov vo vyúčtovaní, exaktné označovanie
nákladov v rámci spolufinancovania - Podľa VZN mesta Snina č. 111/2012
(účinného
do 3.11.2019) a 151/2019 (účinného od 3.11.2019) nie je nutné spolufinancovanie
žiadateľa vo výške 20 % samostatne vyčleňovať.
Zúčtovanie dotácie podľa VZN malo obsahovať: vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu
poskytnutej dotácie - jednotlivé akcie, súpis predložených účtovných dokladov, kópie
všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým finančným prostriedkom,
predovšetkým výdavkové a príjmové doklady, zmluvy, faktúry, objednávky, cestovné
príkazy, výpisy z bankových účtov a čestné prehlásenie, že kópie účtovných dokladov sa
zhodujú s originálmi.
Podmienky zúčtovania dotácií boli podľa nášho názoru dodržané. “
Stanovisko HK ku vyjadreniam kontrolovaného subjektu :

ad 1.
HK v správe nikde nepomína, že by spochybňoval legitimitu takejto dotácie, požaduje zmenu
pomenovania z nepriamej dotácie na priamu, resp. nepoužívanie prídavného mena „nepriama“, pretože
to evokuje u verejnosti (ktorá má právo na transparentnosť) dojem, že sa jedná o akési nepeňažné
dotovanie, čo nie je pravdou.

ad 2.
HK v správe nikde nepomína, že by spochybňoval legitimitu procesu pridelenia dotácie, výhrada
smeruje k tomu, že žiadosť bola podaná po termíne, nemala byť vôbec posunutá na ďalšie procesné
spracovanie, pretože bola v rozpore s VZN.
ad 3.
HK v správe nikde nepomína, že by spochybňoval legitimitu procesu schvaľovania
pridelenia dotácie, uviesť pre účel použitia dotácie prioritu nestačí. Podľa
ustanovení VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina v znení doplnkov č. 1, č. 2 a č. 3 , § 7
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ods.3 uvádza, že :
V žiadosti musí byť presne definovaná priorita, konkrétna akcia, úloha alebo účel, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť.
ad 4.
HK v tomto zistení nepoukazuje na nehospodárnosť, iba na administratívny nedostatok, ktorý by
mohol spôsobiť prípadné procesné nedorozumenia.
ad 5.
HK v správe nikde nepomína, že by spochybňoval legitimitu procesu, meritum výhrady spočíva v tom,
že vo vyúčtovaniach absentuje rozlíšenie toho, ktoré doklady sú jednoznačne viazané ku dotačným
peniazom a ktoré ku vlastným zdrojom. Stáva sa v procese kontroly, že prácne sa HK dopracuje ku
zisteniu pri niektorom doklade, že je v rozpore s VZN resp. účelom zmluvy a až v procese
pripomienkovania sa vynorí informácia, že táto komodita bola obstaraná žiadateľom o dotáciu
z vlastných zdrojov.
Kontrolovaný orgán k tomu bodu ďalej uvádza :„Podľa VZN mesta Snina č. 111/2012 (účinného do
3.11.2019) a 151/2019 (účinného od 3.11.2019) nie je nutné spolufinancovanie žiadateľa vo výške
20 % samostatne vyčleňovať. „
Táto argumentácia podľa HK nemá racionálny základ, pretože podľa VZN č. 151/2019 v § 6ods.2 je
uvedené : „Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorého finančná spoluúčasť je minimálne vo
výške 20% z celkových výdavkov uvedených v žiadosti.“
Podľa čoho potom MsÚ posudzuje splnenie tejto povinnosti, ak to nie je nutné samostatne vyčleňovať
a identifikovať ?
Reakcie resp. stanovisko kontrolovaného subjektu hlavný kontrolór vníma ako rekapitulačné,
argumentáciu nenáležitú a na kontrolných zisteniach t r v á.
Prijaté opatrenia :
Dodržiavať znenie VZN č.151/2019- §7, podľa ktorého si môže v odôvodnených prípadoch žiadateľ
požiadať iba o mimoriadnu dotáciu mimo určeného termínu podľa § 6 tohto VZN. Akceptovať iba
žiadosť o mimoriadnu dotáciu, ak je podaná po termíne
Zodpovedný : Katarína Gerbocová
Termín : priebežne
Požadovať od žiadateľov o dotáciu na nasledujúci rok obšírnejšie a presné definovanie konkrétnej
akcie alebo činnosti, na ktorú má byť dotácia poskytnutá. V prípade podania neúplnej židosti
postupovať v súlade s § 6 bodč.8 predmetného VZN.
Zodpovedný : Katarína Gerbocová
Termín : priebežne
Akceptovať vyúčtovanie dotácie len na predpísanom formulári(príloha č.3 VZN č.151/2019).
Vyúčtovanie akceptovať, len ak žiadatelia vyznačia výdavky použité z dotácie a tie, ktoré tvoria 20 %
spolufinancovania.
Zodpovedný : Katarína Gerbocová
Termín : priebežne
Opatrenia splnené
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• Vykonanie kontroly zákonnosti a hospodárnosti výberového konania na dodávku serveru
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina

Kontrolné nedostatky :

Záver :
Výhrady hlavného kontrolóra smerujú voči dodávateľovi, ktorý dodal objednané komponenty až po 72
dňoch od prijatia objednávky.
Jeho zdôvodnenie bolo také, že za prieťahy (v štandardnom režime to trvá cca mesiac) nesú
zodpovednosť technické, kombinačno-logistické dôvody spôsobené stavom v „koronaobdobí“.
Výhrada voči kontrolovanému subjektu :

-

harmonogram inštalačných prác plánovaný na dni 05.06.-06.06.2020 bol podpísaný až 25 dní
po dodaní tovaru
zrušenie objednávky z dôvodu predĺženej dodávky zariadení v súvislosti s pandémiou Covid19 je nenáležité, dubiózne
Neodborný postup mesta je v kontraste s naliehavosťou inštalácie nového serveru v zmysle
rizík popísaných dodávateľom v Odbornom technickom posudku a Riešení krízového stavu
servera.

Týmto krokom vedenie mesta Snina vedome predlžuje trvanie rizika koplasu servera a s tým spätých
konzekvencií a hlavne neguje zákonné dôvody pre legalizáciu predchádzajúceho Priameho
rokovacieho konania, pretože týmto krokom negovalo dôvody naliehavosti a havarijného stavu.
Zhrnutie :
Prvý krok mesta Snina, ktorým bolo Priame rokovacie konanie, bolo v súlade so zákonom č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v zmysle § 81 písm c).
Druhý krok mesta Snina, ktorým, zrušilo objednávku servera, vyvrátilo dôvody, zrušilo výnimku,
pre ktorú bolo možné postupovať Priamym rokovacím konaním ( ďalej iba „PRK“) a tým, privodilo
stav, kedy by bolo možno konštatovať, že pri PRK bol porušený zákon č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní § 81 písm. c), ktorý znie :
Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna
z týchto podmienok:
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a
vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie
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konanie so zverejnením,

Závažnejšie je však to, že týmto krokom vedenie mesta predĺžilo exponovanie IT systému
mesta zvýšeným rizikám popísaných v Odbornom technickom posudku a Riešení krízového
stavu servera.
Pretože od 18.02.2020 „beží“ server iba s jedným diskom, nerobí sa tzv. zrkadlenie, pri
zlyhaní tohto disku by došlo ku minimálne, podľa vyjadrenia konateľa ( ďalej iba ako
„konateľ“) spoločnosti ATRIS, s.r.o. Snina
na 6 týždňov ku znefunkčnenie sieťovej
infraštruktúry spolu s internetovou konektivitou.
T. z. : nefungovala by činnosť matriky, internet, telefóny, elektronická pošta....
Vyše týždňový výpadok telefónnych liniek na celom MsÚ pred cca dvoma mesiacmi na 8 dní, bol
práve v súvislosti s kolabujúcim IT systémom .
Po fyzickej obhliadke servera spolu s konateľom zariadenie vykazovalo havarijnú hlučnosť
spôsobenú zlým technickým stavom danej technológie.

V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril písomne dňa 03.09.2020
nasledovne, pričom uvádza :
-

-

-

1. že neexistuje žiaden relevantný písomný záznam o stave servera, ktorý mal byť
predmetom výmeny, a z uvedeného dôvodu mi nie je známe, prečo MsÚ v danom prípade
postupoval spôsobom zohľadňujúcim „havarijný stav“ servera. Neobstojí tvrdenie o
„odbornom posudku“ spoločnosti ATRIS, s.r.o., ktorá sama len poukazuje na nedostatky,
ktoré sama mala odstrániť ako dodávateľ.
2. zároveň poukazujem na fakt ktorému chýba bližšie vysvetlenie, prečo objednávka na
dodávku servera išla zo strany MsÚ dodávateľovi až po cca dvoch mesiacoch od zistenia
„havarijného stavu“ objednávateľom/dodávateľom
3. že došlo k stornu objednávky servera bez vedomia štatutára mesta
4. že došlo k odstúpeniu dokladov ku kontrole rovnako bez vedomia štatutára mesta, čo
môže mať v konečnom dôsledku vplyv na výsledok kontroly
5. že som toho názoru, že priame rokovacie konanie nebolo uskutočnené v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní
Na základe uvedeného sa nestotožňujem so závermi predložených kontrolných zistení.
Stanovisko hlavného kontrolóra ku vyjadreniam štatutára mesta Snina.
ad 1
Dňa 30.08.2019 bola medzi mesto Snina v zastúpení štatutárom a spoločnosťou ATRIS, s.r.o.
Snina uzatvorená Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu pre mestský úrad . Čiže
štatutár mesta akceptoval danú spoločnosť ako autoritu a zodpovednú osobu pre oblasť IT.
Akosi vymykajúc sa logike teraz odborné stanovisko zo dňa 20.02.2020, s ktorým je isto
oboznámený a v ktorom popisuje havarijný stav, ten istý štatutár neakceptuje.
ad 2
Objednávka servera od MsÚ “ neišla“ zo strany MsÚ dodávateľovi až po cca dvoch
mesiacoch od zistenia „havarijného stavu“, ale na druhý deň, teda 21.02.2020.
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ad 3 + ad 4
Chcelo to dobre sa nadýchnuť a skonštruovať takéto tvrdenie.....Ak teda štatutár nevie, čo sa
robí na MsÚ, kto to má vedieť ? Kto si osvojil takú právomoc vrátiť bez vedomia štatutára už
dodané komponenty za vyše 18.000 € a vystornovať dodané faktúry ?
ad 5
Zákon o VO Z. z. v § 81 : Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len
vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú
nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú
súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,

Vychádzajúc z merita stanoviska, ktorým sú vnímané pripomienky kontrolovanej osoby ako
obštrukčné a vyfabulované, hlavný kontrolór na kontrolných zistenia v plnom rozsahu t r v á.

Prijaté opatrenia :

1. Vydanie usmernenia č.01/09/2020(18.09.2020) k nahlasovaniu porúch alebo iného
neštandardného správania sa IKT
2. Vydanie usmernenia č.02/09/2020(18.09.2020) k využitiu inštitútu priameho
rokovacieho konania pri vzniku mimoriadnej udalosti
3. Vydanie usmernenia č.03/09/2020(18.09.2020) k riešeniu ekonomických, právnych
a organizačných otázok v súvislosti s procesmi prebiehajúcimi na MsÚ Snina.
4. Opakované kontaktovanie Atris, s.r.o. ako aj intenzívne vyhľadávanie iného subjektu
odborne schopného vypracovať tech. špecifikáciu ku VO v zmysle Metod .usm.stanovenie technických špecifikácií PC zariadení v súvislosti s aplikáciou zákona
o VO a iných legislatívnych náležitostí. Technickú špecifikáciu sme odovzdali osobe
zodpovednej za VO dňa 18.09.2020
5. Výberové konanie na zamestnanca zameraného na správu IKT bolo realizované dňa
04.09.2020. Uzatvorenie pracovnej zmluvy sa predpokladá do 14 pracovných dní.
6. Opätovným dôsledným prešetrením boli zamestnancom zodpovedným za nedostatky
zistené kontrolou vydané dve písomné upozornenia na porušovanie pracovnej
disciplíny a udelená sankcia v podobe odobratia osobného príspevku.
Opatrenia splnené s výhradou, že hlavnému kontrolórovi nebolo odpovedané na „ad 3 + ad
4“z prechádzajúcej strany.
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•Dodržiavanie zákona o hospodárnom nakladaní s majetkom mesta a dodržiavanie nájomných
zmlúv – Priemyselný park Snina
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
Kontrolné nedostatky :
Od roku 2007 nekopírovala narastajúca inflácia navýšenie nájomného, čo predstavuje za toto obdobie
finančnú stratu mesta Snina.
Ďalším kontrolným nedostatkom je už vyššie spomenuté nevyrubenie úrokov z omeškania.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci pripomienkového konania vyjadril nasledovne :
„ MsÚ Snina, odd. správy majetku a služieb nepristúpil k vymáhaniu úroku z omeškania z dôvodu
nerentability nákladov, ktoré sú s tým spojené“.
Ku výhradám v súvislosti so Slovenským štatistickým úradom a infláciou sa kontrolovaný subjekt
nevyjadril.
Vzhľadom na vyššie uvedené kontrolný orgán na kontrolných nedostatkoch t r v á.

Prijaté opatrenia :

1. Oslovenie Slovenského štatistického úradu na zaslanie miery inflácie od roku 2007
Zodpovedný : Ing. Iveta Chomaničová
Termín : 20.08.2020
2. Vyvolanie rokovaní o zvýšení nájomného v zmysle nájomných zmlúv
Zodpovedný : Ing. Iveta Chomaničová
Termín : do 30 dní od doručenia podkladov
zo strany SŠÚ
3. V súvislosti s efektivitou a rentabilitou prepočítavanie úroku z omeškania a následné
porovnávanie s nákladmi na jeho vyrubovanie. Po zhodnotení pristúpiť k vyrubovaniu
úrokov z omeškania.
Zodpovedný : Ing. Iveta Chomaničová
Termín : priebežne

Opatrenia čiastočne splnené
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Uznesením MsZ v Snine č. 336/2021 zo dňa 18.02.2021 bolo schválené odpustenie inflácie meranej
Štatistickým úradom SR indexom spotrebiteľským cien dosiahnutej v roku 2020 oproti
predchádzajúcemu roku pre nájomcov podľa prílohy uznesenia.

•Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri správe, vyrubovaní, výbere a
vymáhaní miestnych daní – daň za psa
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
Kontrolné nedostatky :
Normatívny akt : zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavené odpady ( ďalej len „zákon“) stanovuje povinnosť daňovníkovi podať daňové
priznanie za psa do 31. januára kalendárneho roka ( § 99a ods. 1 zákona ).
V podmienkach mesta v príslušnom VZN č. 117/2012 o tom nie je zmienka.
V prípade vzniku daňovej povinnosti ( daň za psa staršieho ako 6 mesiacov, kde daňová povinnosť
vzniká nasledujúci mesiac po dosiahnutí 6. mesiaca veku psa v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti) prichádza k vzniku daňovej povinnosti na základe oznámenia od daňovníka,
pričom správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, pričom správca dane vyrubí pomernú
časť dane začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daň za psa vyrubí správca dane
až do konca príslušného zdaňovacieho obdobie ( § 99e ods. 3 zákona ). Splatnosť vyrubenej dane za
psa je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V podmienkach mesta v príslušnom VZN č. 117/2012 o tom nie je zmienka.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na
celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak. ( § 99eods. 1
zákona ).
Ak daňovník podal priznanie k dani za psa podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa vznikne
alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku
ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane za psa
je viazaný na podanie čiastkového priznania v lehote 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak
daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie , zaniká mu tento nárok ( § 99h zákona ).
Prax zavedená na MsÚ Snina je taká, že majitelia psov nepodávajú daňové priznania resp. čiastkové
priznania, iba Prihlásenie psa/Odhlásenie psa, čo nekorešponduje s ustanovením § 99a, §99h
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Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
č. 102/2010 Z. z.: „Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura,
vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením... Obec môže všeobecne
záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný....
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.“
Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. obci:
a) Ukladá povinnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť sumu úrady za náhradnú
evidenčnú známku, podrobnosti o vodení psa a podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev psom.
Túto povinnosť mesto splnenú nemá
b) Umožňuje obci všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta ,kde je voľný pohyb
zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný.

psov

Miesta s voľným pohybom psov na území mesta sú, no nie sú mestom deklaratívne vymedzené.
VZN o držaní psov na území obce je teda z časti obligatórnym nariadením a z časti má charakter
fakultatívneho nariadenia.

V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :
„ K tomuto pripomienkovaniu uvádzame naše stanovisko v texte nižšie.
Kontrolné zistenia:
V Návrhu správy 14/2020 uvádzate, že vo VZN 117/2012 nie je zmienka o povinnosti
daňovníka podať daňové priznanie za psa do 31.1. príslušného kalendárneho roka
a o okolnostiach pri vzniku a zániku daňovej povinnosti.
V zmysle § 29 zákona 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady „Obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s
predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“

1. Tieto skutočnosti sú vo VZN 117/2012 stanovené. Ostatné povinnosti sú riešené
zákonom a nie je potrebné prepisovať znenie zákona do všeobecne záväzného
nariadenia mesta.
Ďalej v Návrhu správy 14/2020 uvádzate, že majitelia psov nepodávajú daňové priznanie za
psa.
2. Správa dane za psa, teda evidencia prihlasovania a odhlasovania psov a tiež aj
samotný výrub dane za psa sa vykonávali na oddelení právnom, správy majetku
a služieb, neskôr na oddelení správy majetku a služieb a to v zmysle zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zák. č.
563/2009 Z. z. o správe daní a § 8, ods. 1 a 2 VZN č. 117/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
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Snina, na základe ktorých sa stanovila výška dane za psa a posúdil sa nárok na úľavu
na dani za psa, ktorý sa musel zdokladovať príslušnými dokladmi pokiaľ vznikol nárok
na úľavu. Pes sa prihlasoval a odhlasoval prostredníctvom tlačív Prihlášky
a Odhlášky psa, ktoré obsahovali základné a potrebné údaje o psovi, ktoré majiteľ psa
pri prihlásení, resp. odhlásení psa vlastnoručne podpísal. Obidve tlačivá obsahovali
údaje, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní.
Daňové priznanie za psa bolo zadávané elektronicky prostredníctvom samostatného prístupu,
tak ako mali zavedenú evidenciu psov niektoré mestá. Toto daňové priznanie bolo vyplnené na
základe prihlášky, resp. odhlášky psa, ktorú daňovník zadal a svojim podpisom potvrdil.
Obsahovalo oveľa viac údajov ako papierové daňové priznanie, ktoré boli zaznamenané
z Veterinárneho preukazu psa, napr. farba srsti, oči, pohlavie a ďalšie.
Zákonnou povinnosťou občana pri prihlasovaní a odhlasovaní psa je podať daňové
priznanie ročné alebo čiastkové.
Ročnú daň za psa jeho majiteľovi, nakoľko bola pričlenená k dani z nehnuteľností, k dani za
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje vyrubovalo jedným Rozhodnutím finančné
oddelenie mestského úradu a taktiež vykonávalo všetky úkony spojené s nezaplatením dane za
psa (výzvy, upomienky).
3. Čo sa týka VZN o psoch, mesto Snina nemá žiadne, pretože jediné VZN č. 136/2017
o podmienkach držania psov, ktoré vypracoval vedúci oddelenia právneho, správy
majetku a služieb JUDr. Ján Paľovčík a ktorého prílohu tvorilo nie Daňové priznanie
ale tlačivá Prihláška psa a Odhláška psa (je možné k nahliadnutiu) bolo, resp. jeho
časti napadnuté zo strany občanov mesta (tzv. psíčkarov) a bol nimi podaný návrh na
Okresnú prokuratúru v Humennom na jeho zrušenie. Okresný prokurátor po jeho
preštudovaní, návrhu na zrušenie vyhovel v plnej miere a VZN s okamžitou platnosťou
zrušil. Cena za známku za psa ostala vo výške, ktorá bola uvedená v zrušenom VZN,
ale cena neprevyšuje výšku ustanovenú zákonom č. 282/2002 Z. z. o podmienkach
držania psov.“
Po oboznámení sa s obsahom pripomienok, hlavný kontrolór uvádza nasledovné :
ad 1
Ak sú dátumové usmernenia premietnuté v danom VZN napr. v§ 13, mám za to , aby boli aj
§ 8, týkajúcom sa psov.
ad 2
Nič sa nemení na merite zistenia, a to, že mesto nedodržiava zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady, pretože
nevyrubuje daň za psa a akceptuje prihlášky/odhlášky namiesto daňových priznaní,
ad 3
Argumenty sú vysvetľujúce, nie však ospravedlňujúce. Mať VZN o podmienkach držania
psov je zákonná povinnosť mesta.
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Hlavný kontrolór na kontrolných nedostatkoch t r v á.
Prijaté opatrenia :

1. Pri prihlasovaní a odhlasovaní psa podať vlastníkmi alebo držiteľmi psa daňové
priznania
Zodpovedný : Mgr. Petra Hodovancová
Termín : stály

2. Spracovať a predložiť návrh VZN, ktoré bude upravovať podmienky držania psov
Zodpovedný : Ing. Mária Cúrová, JUDr. Adriana Karľová
Termín : 04/2021
Opatrenia splnené

•Kontrola vybranej obchodnej spoločnosti mesta
Kontrolovaný subjekt : Mestský podnik Snina, s.r.o.
Kontrolné nedostatky :
Kontrolné nedostatky :
Pri zverejňovaní náležitostí prijatých faktúr za obdobie október – december 2019 absentuje popis
komodity.
Pri zverejňovaní popisu objednávok v mesiacoch január – jún 2020 absentuje popis objednávky.
1. Zverejňovanie zmlúv na stránke podniku je zmiešané so zverejňovaním objednávok a nie je
k dispozícii filter na vyhľadávanie konkrétneho dokumentu.
2. Výhrada ku Zmluve o výkone správy č.16/2020/SMaS uzatvorenej podľa § 261 až 269
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Mestom Snina a Mestským
podnikom Snina, s. r.o.
Táto výhrada smerovala na Mestský úrad v Snine, ktorá bola mestu aj písomne prezentovaná.
Skutočnosť, že Mestský podnik Snina, s.r.o. prenajal so súhlasom Mesta Snina časť priestorov TIC,
otvára ďalší aspekt , prečo to neurobilo mesto, aby malo z toho príjem ?!
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Toto považuje hlavný kontrolór zo strany vedenia mesta za nehospodárne nakladanie s majetkom
mesta.
V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadri nasledovne :
„Pri zverejňovaní faktúr za 10-12/2019 absentuje popis komodity
pri zverejňovaní faktúr za obdobie 10-12/2019 vznikol technický problém v programe,
ktorý bol odstránený. Pri zverejňovaní náležitosti prijatých ako aj vyhotovených faktúr
za obdobie od 01/2020 po súčasnosť sa popis komodity uvádza.
- Pri zverejňovaní popisu objednávok v mesiacoch 01-06/2020 absentuje popis
objednávky
Pri zverejňovaní objednávok v mesiaci 01-06/2020 vznikol technický problém
v programe, ktorý bol už odstránený.
Zverejňovanie Zmlúv na stránke podniku je zmiešané so zverejňovaním objednávok
- Nedostatok zistený pri zverejňovaní zmlúv a objednávok bol odstránený.
- Nie je k dispozícii filter na vyhľadávanie konkrétneho dokumentu
Poskytovateľ webovej stránky neumožňuje vyhľadávať konkrétny dokument
Výhrada k Zmluve o výkone správy č. 16/2020/SMaS uzatvorenej podľa § 261-269
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Mestom Snina a Mestským
podnikom Snina, s.r.o.
Nestotožňujeme sa so závermi vyplývajúcimi zo správy č. 15/2020 o výsledku finančnej
kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavania
zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti.
Sme toho názoru, že predmetná nehnuteľnosť bola daná do správy Mestskému podniku
Snina, s .r. o., Mestom Snina na základe Zmluvy o výkone správy č. 16/2020/SMaS
v súlade s platnými právnymi predpismi, nakoľko sa jedná o identický postup ako pri
uzatvorení Zmluvy o výkone správy medzi mestom Snina a Verejnoprospešnými službami
Snina, s. r. o.“

Po prečítaní si pripomienok sa hlavný kontrolór k veci stavia nasledovne :

ad filter : je potrebné zvoliť takého poskytovateľa webovej stránky, ktorý filtrovanie umožňuje
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ad zmluva : viaceré zákonné argumenty uvádzané v správe, hlavne nadradenosť zákona 138/1991
o majetku obce poukazujú na neplatnosť danej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, hlavný kontrolór na v správe poukázaných nedostatkoch ( s výnimkou
už odstránených ) t r v á .
Pre doplnenie informácií : hlavný kontrolór podal podnet na NKÚ s cieľom preveriť hospodárnosť
postupu mesta v súvislosti so Zmluvou o výkone správy č. 16/2020/SMaS.
Prijaté opatrenia :
-

-

-

Pri zverejňovaní faktúr za jednotlivé obdobie sa popis komodity uvádza, ako aj dátum ich
zverejňovania T: stály
Z: Havriľáková
Pri zverejňovaní objednávok sa uvádza popis objednávky T: stály
Z: Havriľáková
Zverejňovanie Zmlúv na stránke podniku je samostatné

T: stály
Z: Havriľáková

Opatrenia splnené

• Kontrola okolností uznesenia MsZ č.110/2019 zo dňa 26.09.2019
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Snina
Kontrolné nedostatky :

Prvý rozpor – kontrolné zistenie – vidím v čase zverejnenia zámeru.
V § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce je uvedené : zámer previesť majetok
týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
To teda znamená, že mesto malo zverejniť zámer minimálne 15 dní pred rokovaním MsZ o prevode
(čo bolo splnené ), avšak nebolo dodržané ustanovenie poslednej vety písm. e), kde tento zámer nebol
zverejnený počas celej doby, teda do času prerokovávania bodu prevodu na zasadnutí MsZ dňa
26.09.2019.
Podľa dokladov predložených ku kontrole bol oznam o zámere zvesený z úradnej tabule dokument
dňa 13.08.2019.
Odporúčam preto vedeniu mesta, aby do najbližšieho programu rokovania MsZ zaradilo bod
zrušenie Uznesenia MsZ v Snine č.110/2019 zo dňa 26.09.2019 pre okolnosti, za akých došlo ku jeho
schváleniu. Teda za okolností v rozpore so zákonom č.138/1991 Zb.
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Druhý rozpor rozpor – kontrolné zistenie – v nesprávnom stanovení ceny prevádzaného pozemku
podľa § 14 ods.3 písm. b) a c) VZN č.110/2011
Na pozemku priľahlom ku pozemku žiadateľky, ktorý mal byť predmetom prevodu je postavený
betónový plot, jedná sa teda o neoprávnene zastavaný pozemok resp. jeho časť. Po preverení si
skutočností na oddelení výstavby MsÚ konštatujem, že bez stavebného povolenia .
V § 14 Zásady odpredaja pozemkov a stanovenie ceny pozemkov nevyužitých pri individuálnej
bytovej výstavbe v ods. 5 je uvedené :
(5) Cena za odpredaj pozemkov neoprávnene zastavaných, ktoré sú vo vlastníctve mesta sa stanovuje
vo výške päťnásobku predajnej ceny za m2 .
Toto pri stanovení ceny pozemku zohľadnené nebolo.
V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :
-

-

„Kontrolné zistenie ohľadom času zverejnenia zámeru – pokiaľ ide o zverejnenie zámeru, tak
predmetný zámer bol oddelením SMaS dňa 02.07.2019 riadne daný na zverejnenie v zmysle §
9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda
na úradnej a internetovej tabuli mesta a taktiež v Sninských novinách. K času zverejnenia len
toľko, že OSMaS sa nevie vyjadriť, prečo nebol zámer zverejnený počas cele doby do času
prerokovávania bodu prevodu na zasadnutí MsZ dňa 26.09.2019. V súčasnosti pri
odovzdávaní materiálov na zverejnenie, je kompetentná osoba poverená zverejňovaním na
úradnú tabuľu mesta, upovedomená presným časovým intervalom zverejnenia zámerov.

Kontrolné zistenie ohľadom nesprávne stanovenej ceny prevádzaného pozemku podľa § 14 ods. 3,
písm. b) a c) VZN č. 110/2011 – daná stavba – oporný múr sa podľa stanoviska oddelenia
výstavby a oboznámenia o priebehu konania o dodatočnom povolení stavby listom č.. SP2020/1166-10-Dn zo dňa 11.11.2019, nachádza na parcele č. CKN 7048/1, k. ú. Snina, zap. na
LV č. 5024, vo vlastníctve pani Anny Šimonovej. Tento múr má podľa výpovede žiadateľky cca 40
rokov a postavili ho jej rodičia, teda nie pani Šimonová. Predmetné konanie je v súčasnosti
prerušené v zmysle rozhodnutia č. SP-2020/1166-08-Dn zo dňa 30.03.2020 a je podaná žaloba na
súd. “
Vyjadrenia kontrolovaného subjektu majú iba sumarizačný charakter, absentujú argumenty
determinujúce korekciu kontrolných zistení.

Prijaté opatrenia :
Kompetentná osoba zodpovedná za zverejňovanie v tomto čase písomne upovedomená presným
časovým intervalom zverejnenia predmetných zámerov
Pri pozemku zastavanom stavbou požiadať o súčinnosť, stanovisko ku stavbe oddelenie výstavby.
Prijaté opatrenia sú nedostatočné
Záver :
HK konštatuje, že mesto si neplní povinnosť vyplývajúcu zo zápisníc a svoje zlyhania zahráva takto
„ do autu“.
Kontrolovaný subjekt – mestská úrad v Snine bol so správou oboznámený dňa 22.07.2021

61

Správa č. 11 / 2021
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe plánu KČ na druhý
polrok roku 2021 bola vykonaná finančná kontrola na mestskom úrade v Snine.

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2021
Cieľ kontroly: : Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta ku 30.06.2021

Kontrolované obdobie: po v cieli kontroly stanovený termín
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad Snina
Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : Ing. Dana Mariničová

Kontrolu vykonal :

Ing. Boris Pargáč – hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 14.7.2021 do 30.07.2021 s prerušením
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Podľa § 17 ods. 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy), dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6
preveruje pred ich prijatím kontrolór obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania obcou podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu financií. Podľa § 17 ods. 15 vyššie uvedeného zákona, hlavný kontrolór obce sleduje
počas rozpočtové roka stav a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov
10 až 12 je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Podľa § 17 ods. 6 Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania, len ak :
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov21a) neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.17a)
Podľa § 17 ods. 10 Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %,
starosta obce alebo predseda vyššieho územného celku je povinný do 15 dní od zistenia uvedených
skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku
informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce alebo vyššieho územného celku spolu s
návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného
celku musí prerokovať informáciu starostu obce alebo predsedu vyššieho územného celku do 15 dní
odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu
alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku je povinný starosta obce alebo predseda vyššieho
územného celku túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.
Podľa § 17 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak celková suma dlhu
podľa odseku 9 dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem realizácie postupov podľa odseku 10, mesto
je povinné do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho
vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b), pričom schodok rozpočtu mesta môže vzniknúť len z dôvodu použitia
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu mesta môže
rovnako vzniknúť z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov mesta.
Podľa § 17 ods. 12 zákonač.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak celková
suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60% a viac, okrem realizácie postupov podľa odsekov 10 a 11,
mesto je povinné uplatňovať postupy podľa osobitného predpisu.
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Podľa predložených dokladov bol stav dlhu mesta k 30.06.2021 nasledovný: celková suma dlhu
6 180 455,01 € - pozostával z týchto záväzkov :

Splátky k
30.06.2021

Splatný

SLSP a.s.

2013

06/2023

194 406,00

7 787,00

46 722,00

VUB a.s.

2014

12/2021

23 122,00

3 854,00

23 124,00

VUB a.s.

2016

9/2026

562 384,88

8 928,00

53 568,00

VUB a.s.

2018

4/2028

439 290,00

5 357,00

32 142,00

SLSP a.s.
plaváreň

2019

2034

3 393 928,00

21 756,00

130 536,00

SLSP a.s.
plaváreň II

2020

2035

959 331,24

6 518,00

39 108,00

SLSP a.s.

2020

2035

160 416,89

250,00

1 500,00

MF SR

2020

2027

447 576,00

0,00

0,00

6 180 455,01

54 450,00

326 700,00

Banka

Spolu

Zostatok
k 30.06.2021

Mesačná
splátka

Rok
poskytnutia

Prihliadnuc na ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a)( celková suma dlhu obce alebo vyššieho
územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka ) konštatujem, že percentuálny pomer v ňom menovaných veličín podľa
dokladov predložených ku kontrole zo strany Finančného oddelenia MsÚ v Snine je ( 6 180 455,01 €
vs 15 799 122,08 €) 39,12 %, čo je menej ako stanovených 60% ( 9 478 473,25 €).
Prihliadnuc na ustanovenia § 17 ods. 6 písm. b) ( suma splátok návratných zdrojov financovania,
vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských
úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku obci) konštatujem, že percentuálny pomer v ňom menovaných veličín podľa
dokladov predložených ku kontrole zo strany Finančného oddelenia MsÚ v Snine je ( 349 610,81 € vs
10 315 180,45 €) 3,33 %, čo je menej ako stanovených 25 % ( 2 278 795,11 €).
Prihliadnuc na ustanovenia § 17 ods. 15 k o n š t a t u j e m, že stav a vývoj dlhu mesta je
priaznivý a mesto Snina dodržiava pravidlá uvedené ustanovenia § 17 v odsekoch 2 až 7 zákona
č.563/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrolovaný subjekt bol so správou – bez kontrolných nedostatkov – oboznámený 30.07.2021.
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Správa č. 12/2021

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

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2021 bola
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade Snina,
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina.

Spôsob nakladania s vyradeným majetkom na MsÚ v Snine ku 31.12.2020

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2021

Cieľ kontroly : preveriť postup pri vyradzovaní majetku , s prihliadnutím na inventarizáciu, na
vnútorné normy a zásady hospodárenia.

Kontrolované obdobie: 2020

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Daniel Galanda, referent na oddelení SMaS

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 09.07.2021 do 06.09.2021 s prerušením
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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 podmienkach samosprávy mesta Snina je determinujúcim právnym predpisom VZN č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
Cieľom kontroly bolo preveriť postup pri vyradzovaní majetku s prihliadnutím na inventarizáciu.
Kontrolovaný orgán predložil ku kontrole tri Návrhy na vyradenie majetku v kontrolovanom období
roku 2020.

Domov pokojnej staroby.
Návrh na vyradenie majetku v celkovej účtovnej výške 1 646,39 € a zostatkovej cene 1 646,39 €
v zmysle § 6 ods.4 písm. a) VZN č. 110/2011 podpisom schválila primátorka mesta Ing. Daniela
Galandová. Pri podpise absentuje dátum podpisu, na Návrhu je uvedený iba dátum vykonania
inventúry, a to 31.12.2020.
Pre vyradenie majetku bola zostavená komisia v zložení : Mgr. Monika Siviková, Ing. Pavol Marinič,
PhDr. Jarmila Sivčová a Jozef Zuščák.

Kontrolné nedostatky
- V Návrhu na vyradenie majetku absentuje meno a podpis zodpovednej osoby.
- Absentuje Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti v zmysle § 6 ods.5 VZN č. 110/2011
Predmetom vyradenia bolo 18 položiek s dobou obstarania od roku 2013 až po 2015. V prevažnej
väčšine išlo o kuchynské príslušenstvo a servis, kancelárske kreslo a LED TV Sencor.

Nemocnica Snina, s.r.o.
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Návrh na vyradenie majetku v celkovej účtovnej výške 14 187,92 € a zostatkovej výške 0,00 €
v zmysle § 6 ods.4 písm. a) VZN č. 110/2011 podpisom schválila primátorka mesta Ing. Daniela
Galandová. Pri podpise absentuje dátum podpisu, na Návrhu je uvedený iba dátum vykonania
inventúry, a to od 01.10.2020 do 31.12.2020.
Kontrolné nedostatky
- Absentuje Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti v zmysle § 6 ods.5 VZN č. 110/2011
Pre vyradenie majetku : monitor v obstarávacej cene 4 977,10 € z roku 2005, inkubátor 8000 v
obstarávacej cene 8 504,45 € z roku 1994 a odsávačky Europe v obstarávacej cene 706,37 € z roku
1993 bola zostavená komisia v zložení : JUDr. Adriána Karľová, JUDr. Ján Pčola, PhDr. Jana
Kapáková a Ing. Iveta Šimonová.

Mestský úrad Snina
Návrh na vyradenie majetku v celkovej účtovnej výške 9 243,74 € a zostatkovej vo výške 5 930,14 €
v zmysle § 6 ods.4 písm. a) VZN č. 110/2011 podpisom schválila primátorka mesta Ing. Daniela
Galandová. Pri podpise absentuje dátum podpisu, na Návrhu je uvedený iba dátum vykonania
inventúry, a to 29.07.2020.

Kontrolné nedostatky
-

Absentuje Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti v zmysle § 6 ods.5 VZN č. 110/2011
Absentuje posúdenie technického stavu vyraďovaných zariadení odbornou osobou.

Pre vyradenie majetku bola zostavená komisia v zložení : Daniel Galanda, Martina Petríková a Ing.
Mária Cúrová.
Predmetom vyradenia bolo celkovo 15 položiek obstaraných v rokoch 1998 až 2016. PC zostavy – 6,
tlačiareň – 5, Notebook – 2, skartovačka -1, kopírovací stroj – 1.
V súlade s ustanovením § 6 ods.5 VZN č. 110/2011 sú súčasťou spisu o vyradení majetku aj
potvrdenia o prevzatí odpadu Verejnoprospešnými službami Snina, s.r.o.
Potvrdenie zo dňa 20.03.2020 o prevzatí počítačov- 200 123–6 ks a monitora- 200 123 – 1
ks.
Potvrdenie zo dňa 08.07.2020 o prevzatí počítačov- 200 123 – 9 ks, klávesníc- 200 123 – 15
ks, tlačiarní - 200 123– 2 ks, monitorov- 200 123 – 2 ks.
Potvrdenie zo dňa 17.08.2020 o prevzatí počítačov - 200 123 – 6 ks, tlačiarní - 200 123- 5
ks, notebookov - 200 123 – 3 ks.
Potvrdenie zo dňa 14.10.2020 o prevzatí monitorov - 200 123- 2 ks kopírovacie zariadenie 200 123 – 2 ks, televízora - 200 123- 1 ks, videa - 200 123 – 1 ks.

Zhrnutie - v období od 08.07.2020 do 14.10.2020 prevzali VPS Snina, s.r.o. od Mestského
úradu v Snine z dôvodu vyradenia majetku a následnej likvidácie odpadu nasledovné položky
a množstvá :
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Položka
Počítače
Notebooky
Monitory
Klávesnice
Tlačiarne
Kopírovacie zariadenia
Televízory
Video
Položiek spolu

Prijaté vo VPS Snina, s.r.o.
21
3
5
15
7
2
1
1
55

Vyradené v zmysle Návrhov
6
2
6
6
5
1
0
0
26

Kontrolné nedostatky

Na Potvrdeniach o prevzatí odpadu absentuje presné označenie vyradených zariadení,
označenie musí korešpondovať s označením v Návrhu na vyradenie.
- Absentuje doklad o likvidácii skartovačky .
- Položky a množstvá vyradené a prijaté na likvidáciu nekorešpondujú.
V rámci pripomienkového konania sa kontrolovaný subjekt vyjadril nasledovne :
-

Ad 1
VZN mesta Snina č. 110/2021 v § 6 nehovorí o konkrétnej forme rozhodnutia o neupotrebiteľnosti,
taktiež žiaden zákonný procesný postup sa nevzťahuje na činnosť komisie. Komisia spracováva návrh
na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku, t.z. že už samotnému spracovaniu
Návrhu na vyradenie majetku predchádza rozhodnutie komisie o prebytočnosti alebo
neupotrebiteľnosti daného majetku, t.j. každé takéto vyjadrenie je rozhodnutím komisie v zmysle
VZN č. 110/2021 o dôvode a spôsobe vyradenia majetku. Rozhodnutie komisie spočíva v konkretizácii
majetku na vyradenie, dôvode vyradenia a spôsobe vyradenia, ktoré je obsiahnuté v Návrhu na
vyradenie majetku.
Ad 2: Skartovačka nebola fyzicky odovzdaná na vyradenie, tento krok bude nasledovať v 3./4. Q roka
2021.
Ad 3: Z dôvodu likvidácie už dávno vyradeného majetku, ktorý už nebolo možné likvidovať skrz
inventarizačné čísla, bol majetok odovzdaný na likvidáciu bez presného označenia.
Ad 4: Majetok je vyraďovaný, ak sa už nedá použiť, je technicky nefunkčný a morálne zastaralý. Z
dôvodu hospodárnosti sa majetok, ktorý komisia, ale i zamestnanci zodpovední za danú agendu,
zhodnotí ako neupotrebiteľný, vyradzuje až vtedy, ak nie je možné ho ďalej na MsÚ alebo DPS
používať. V súčasnosti je náročné získanie technického posúdenia stavu vyraďovaného majetku
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odbornou osobou a to z hľadiska hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov na získanie
takéhoto posúdenia.
Ad 5: Protokoly prikladáme v prílohe.

Záver :

1. Zo znenia ustanovenia § 6 ods.5 VZN č. 110/2011 nevyplýva, že“ rozhodnutie“ je schválenie
komisie k likvidácii. Hlavný kontrolór sa nestotožňuje s vyjadrením a vysvetlením kontrolovaného
subjektu, bez ohľadu na tvrdenie, že sa vo VZN nehovorí o konkrétnej forme rozhodnutia.
Napr. ani v texte znenia VZN č.123/2014 v § 4 ods.3 : „Komisia žiadosť posúdi a predloží
svoje odporúčanie na rozhodnutie primátorovi mesta“ a taktiež napr. vo texte VZN
č.124/2014 § 6 ods. 8 : „ Mestský úrad v Snine vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti
o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu alebo jej časť za prijímateľa
opatrovateľskej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť.“ sa nehovorí o konkrétnej forme rozhodnutia a má sa za to , že je to Rozhodnutie,
ako ho formálne a procesne poznáme.
Na kontrolnom zistení hlavný kontrolór t r v á, kým sa toto neupraví v predmetnom VZN
mesta inak.
Rozhodnutie je formalizovaný procesný úkon ľubovoľného orgánu, prostredníctvom ktorého sa určujú
vzájomné práva a povinnosti účastníkov konania v rôznych štádiách konania.

ad 4. Ostatné organizácie v kontrolnej právomoci hlavného kontrolóra takéto potvrdenia majú,
neobstojí argumentácia mesta.

V Snine dňa 06.09.2021

Ing. Boris Pargáč
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Správa č. 13 / 2021
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe plánu KČ na druhý
polrok roku 2021 bola vykonaná finančná kontrola na mestskom úrade v Snine.

Kontrola okolností pri riešení situácie po poškodení cesty na Ulici pálenčiarskej v Snine

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2021
Cieľ kontroly: : je najmä preveriť postup a okolnosti pri posudzovaní a odstraňovaní poškodenia na
Ulici pálenčiarskej v roku 2020.

Kontrolované obdobie: 2020
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad Snina
Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : JUDr. Adriana Karľová, vedúca oddelenia SMaS

Kontrolu vykonal :

Ing. Boris Pargáč – hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 15.7.2021 do 27.08.2021 s prerušením
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Vychádzajúc z Hlásenia o vzniku mimoriadnej udalosti mesta Snina zo dňa 23.07.2020 , bolo
zaznamenané nasledovné : následkom prívalových dažďov v Snine dňa 19.07.2020 došlo ku
vybreženiu Tranovského a Staňovho potoka a následne ku zaplaveniu rodinných domov, verejných
priestranstiev v lokalitách mesta, a to na Majeri, Table, Daľkove, Brehoch atď. Medzi zaplavenými
boli viaceré ulice vrátane Ulice pálenčiarskej.
Pri uplatňovaní finančných náhrad v súvislosti s protipovodňovými záchrannými prácami musí
žiadateľ postupovať na základe zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č.159/2014 . z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škodách.
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupeň povodňovej aktivity
a sú ukončené do času odvolania II. stupeň povodňovej aktivity. Teda uplatniť si náhrady výdavkov
v súvislosti s predmetnými prácami mohlo mesto Snina iba také, ktoré vznikli mestu Snina od
momentu vyhlásenia III. stupeň povodňovej aktivity a do momentu odvolania II. stupeň povodňovej
aktivity.
O 16.00 h dňa 19.0.7.2020 bol primátorkou mesta vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.
O 18.30 h bol zvolaný krízový štáb mesta Snina, kde bola analyzovaná vzniknutá situácia. Od tohto
momentu sa začalo s prácami na likvidáciu a predídenie ďalším škodám.
Dňa 29.07.2020 bol primátorkou mesta odvolaný III. stupeň povodňovej aktivity a vyhlásený II.
stupeň povodňovej aktivity. Dňa 23.02.2021 bol odvolaný II. stupeň povodňovej aktivity.
Dňa 05.03.2021 mesto Snina podalo žiadosť o refundáciu nákladov v súvislosti s protipovodňovými
záchrannými prácami na Okresný úrad Snina , odbor starostlivosti o životné prostredie v celkovej
výške 32 517,99 €.
Rozsah poškodenia predmetnej ulice – Ulice pálenčiarskej - bol opísaný ako havarijný stav s tým,
že došlo ku popraskaniu oporného múru, vymytiu pravej krajnice cestného telesa a obnaženiu pätiek
kotvenia cestných zvodidiel.
Voda z „hornej“ Ulice pálenčiarskej sa valila na „dolnú“ Ulice pálenčiarsku a pre neodvodnenú
spojnicu spôsobila vyššie spomínané poškodenie.
Dňa 03.08.2020 (teda 15 dní po povodni) bola na Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. doručená
objednávkač. 39/200051 v súvislosti so živelnou udalosťou –povodeň na opravy poškodených
asfaltových krytov miestnych komunikácií. Dátum dodania bol stanovený na 31.08.2020, teda na
realizáciu prác mala VPS-ka 28 dní. Podľa vyjadrenia JUDr. Adriany Karľovej - vedúcej oddelenia
SMaS bol tento termín neskôr ( na porade – ústne )posunutý na 31.10.2020.
Dňa 22.07.2020 bola mestom Snina vystavená objednávka č.39/2000050 ( s dátumom doručenia
03.08.2020) v súvislosti so živelnou udalosťou –povodeň zabezpečenie stability svahu krajnice
miestnej komunikácie na Ul.pálenčiarskej(dolná).
Zo strany oddelenia výstavby MsÚ V Snine vzišla výhrada ku asfaltovaniu predmetnej ulice bez
toho, aby boli urobené spevnenia okrajov, čo by mohlo mať za následok poškodzovanie
novopoloženého asfaltu. Vyvstala potreba stabilizácie krajnice a svahu (betónové múry, štetovnice).
Následne potom začala VPS Snina, s.r.o. s prehliadkou poškodenej ulice a aj s čiastočnou sanáciou.
VPS Snina, s.r.o. nevedeli presne určiť rozsah prác, stanoviť rozpočet a určiť technicko-technologický
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postup pri stavebných prácach. Pre započatie stavebných prác na predmetnej ulici bolo potrebné
vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Podľa vyjadrenia JUDr. Adriany Karľovej - vedúcej oddelenia SMaS bol termín dokončenia prác
objednaných objednávkami 39/2000050 a 39/2000051 ( na porade – ústne )posunutý na 31.12.2020.
Projektovú dokumentáciu vypracovala a dňa 25.11.2020 VPS-ke odovzdala spoločnosť ISPO, s.r..
Prešov. Cena projektu bola 8 400 € s DPH. Táto faktúra doteraz nie je uhradená, VPS-ka spísala
v týchto dňoch s dodávateľom Dohodu o uznaní záväzku a splátkach . Daná suma nebola doteraz
mestom Snina VPS-ke preplatená, hoci toto považuje hlavný kontrolór prihliadnuc na objednávku
č.39/2000050 a č.39/2000051 za oprávnený náklad. Takto ostal VPS-ke v rukách nechcený
a nezavinene „čierny Peter“.
Cena prác v krycom liste rozpočtu bola stanovená na 322 891,25 €. Keďže v čase, keď VPS-ka
disponovala projektom, pretrvávajúca pandémia zapríčinila nedostatok pracovných síl u potenciálnych
zhotoviteľov diela, výpadok dodávok stavebných materiálov, boli komplikované rokovania s možnými
zhotoviteľmi stavby. V konečnom dôsledku aj poveternostné podmienky v čase nastupujúcej zimy
determinovali technické a technologické možnosti realizácie stavebných prác.
Stanovisko Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. ku stabilizácii krajnice a svahu bolo
prezentované písomne mestu Snina nasledovne : ( vyžiadané mestom Snina po otvorení kontroly
č.13/2021) :
Pri povodniach v auguste v roku 2020 došlo k čiastočnému poškodeniu miestnej komunikácie
Ul. palenčiarskej, Vplyvom značných dažďových zrážok došlo k čiastočnému zosuvu asfaltovej
komunikácie na strane prudkého uvedenej komunikácie.
Vzhľadom k zrýchlenej požiadavke na jej opravu sme po objednávke zo strany mesta Snina
pristúpili ku rokovaniam so stavebnými spoločnosťami ohľadom realizácie opráv uvedenej
komunikácie. Prvotné reakcie stavebných spoločností boli prezentované ako náročná oprava, ale že
bude možné ju realizovať. Termín opravy bol určený do 31.12.2020.
Bez stavebného projektu však nebolo možné určiť výšku finančných prostriedkov na
zastabilizovanie svahu a ani spôsob opravy. Po ďalších obhliadkach závadového miesta a posúdení
náročnosti stavebných prác bolo potrebné spresniť výšku finančných prostriedkov, potrebných na
opravu. Stavebné spoločnosti ustúpili od prvotných tvrdení bezproblémovej realizácie prác. Nastala
požiadavka na postup prác, ktoré mohol určiť iba stavebný projekt. Ten by určil nie len akým
spôsobom by sa práce realizovali, ale určil by aj výšku potrebných finančných prostriedkov.
Stavebný projekt bol spracovaný v mesiaci november 2020 ( projekt bol odovzdaný dňa 25.11.2020).
I napriek veľkému časovému sklzu, spôsobeného rokovaniami, obhliadkami, výberom projektanta
a dodávateľa, bol termín ukončenia prác do konca roka 2020.
Výška finančných prostriedkov, potrebných na opravu, značne prekročila predtým uvažovanú výšku
na stavebné práce. Následne, v dôsledku vzniknutej celosvetovej pandemickej situácie Covid-19
došlo, ako na strane VPS Snina, s.r.o., tak aj na strane potenciálnych dodávateľov, k výpadku
pracovníkov a potrebných stavebných materiálov, preto nebolo možné zrealizovať stavebné práce
v prisľúbenom termíne.
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Všetky tieto spomenuté skutočnosti mali za následok, že žiadna z oslovených firiem nevedela
v danom termíne uvedené práce zrealizovať a hlavne dať potrebné záruky za prevedené práce,
nakoľko neboli vhodné poveternostné podmienky.
Z rezervného fondu mesta Snina bola vyčlenená čiastka 194 795 € na opravy po povodniach,
z toho180 000 € na financovanie opráv na Ulici pálenčiarskej. Z legislatívnych dôvodov bolo nutné
tieto prostriedky vyčerpať do konca roka 2020.
Prihliadnuc na poveternostné, „covidovo“- technické a technologické, taktiež personálne problémy
potenciálnych staviteľov, nedostatočné finančné krytie vs vyčlenená čiastka v rozpočte a šibeničný
termín dostavby (31.12.2020) stavba nebola realizovaná a ani jej začiatok.
Objednávky boli teda mestom Snina zo strany VPS Snina, s.r.o. považované za nezrealizované a opäť,
bez písomného vyrozumenia, bola zákazka VPS-ke „odňatá“ a spolupráca v tejto predmetnej
záležitosti ukončená.
Súčasný stav :
V máji 2021 bolo Ing. Jaroslavom Vasilečkom – geodetická kancelária Snina realizované geologické
zamerania územia pre projekt, za cenu 585 €. Podľa vyjadrenia Ing. Marcely Mikovej – vedúcej
oddelenia výstavby MsÚ Snina kvôli pretrvávajúcim problémom s nedostatkom projektantov
a statikov nie je možné realizovať opravu predmetnej ulice. Pre finančnú a technickú náročnosť celej
problematiky je realizácia opravy možná po zmene rozpočtu, ktorý bude kopírovať vyčíslené náklady
na stavebné práce až v roku 2022.
Kontrolné nedostatky :
1. Hlavný kontrolór má výhrady voči tomu, že predlžovanie termínov na realizáciu prác podľa
objednávok sa deje ústne a taktiež ukončenie spolupráce na odstraňovaní škôd po povodniach
s VPS Snina, s.r.o.
2. Z obhliadok na miestach zosuvov, kde boli zúčastnené zainteresované strany a kde sa
preberali možné postupy a rozsahy prác, nebol vyhotovený písomný záznam.
Vyjadrenie kontrolovaného subjektu :
„ad 1 Nakoľko išlo o mimoriadnu situáciu a na odstraňovaní škôd sa podieľalo viacero subjektov, VPS
súhlasila s takýmto postupom. Predlžovanie termínov sa dialo ústne v závislosti od momentálnej
situácie a možnosti VPS. s.r.o. začať realizovať práce pri odstraňovaní povodňových škôd, pričom ani
takto zvolený a akceptovaný spôsob nebol dostatočný na to, aby VPS. s.r.o. práce zrealizovala.
ad 2 Jednalo sa o operatívne obhliadky na mieste, pri ktorých bol prítomný zástupca VPS Snina, s.r.o.
, pričom na mieste bolo definované, čo malo byť predmetom prác , pričom, podľa vysvetlenia v bode
2, jednotlivé objednávky boli vystavované dodávateľovi prác.“
Argumentácia kontrolovaného subjektu je iba vysvetľujúca. Hlavný kontrolór má za to, že
objednávky a ich dodatky v prípade tak rozsiahlych a vážnych predmetov plnení( aj vzhľadom na
zákon o finančnej kontrole) sa musia diať písomne.
Taktiež má za to, že záznam z predmetných rokovaní o postupoch a predmetoch prác( aj s ohľadom
možné diskrepancie pri rozdielnych interpretáciách ich obsahu) musí byť vyhotovovaný písomne.

73

Správa č. 15/2021

o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
Mestský úrad Snina, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021bola
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade Snina,
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina.

Kontrola stavu a vymáhania pohľadávok za komunálny odpad

Kontrola vykonaná na základe: Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2021

Cieľ kontroly: posúdiť stav vymáhania pohľadávok za komunálny odpad mesta Snina ku 31.12.2020
Kontrolované obdobie: priebežne, ku 31.12.2020
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Snine
Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Mgr. Andrej Lavička - referent

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 10.08.2021 do 23.08.2021

74

Právne predpisy vymedzujúce predmet kontroly :
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine zo dňa 01.07. 2019 (ďalej ako
„smernica“)

Správou dane sa rozumie aj evidencia a registrácia daňovníkov, overovanie podkladov, ktoré sú
potrebné pre správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie dane a jej
splátok vrátane evidovania daňových nedoplatkov a preplatkov, daňové exekučné konanie, ako aj
ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov podľa procesného zákona alebo podľa osobitných
daňových predpisov.
Mesto Snina je poverené vykonávať správu tých daní a poplatkov, ktoré sú príjmom jeho rozpočtu..
Správa dane sa riadi ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o správe daní a
poplatkov”), ktoré určujú povinnosti správcom dane, daňovníkom, ale aj tretím osobám .
Daňové nedoplatky a sankčný úrok - Kto nezaplatil vyrubenú splatnú sumu dane za odpad
a drobný stavebný odpad najneskôr v deň jej parciálnej splatnosti, stáva sa daňovým dlžníkom a u
správcu dane vzniká daňový nedoplatok, za ktorý je správca dane povinný daňovníkovi vyrubiť
sankčný úrok v zmysle zákona o správe daní a poplatkov č.563/2009
Vymáhanie daňových nedoplatkov -Daňové nedoplatky správca dane vymáha v rámci daňového
exekučného konania podľa zákona o správe daní a poplatkov. Mesto Snina ako správca dane za odpad
a drobný stavebný odpad môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa Občianskeho
súdneho poriadku alebo podľa zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok).
Kompetencia mesta vymáhať špecifikované miestne dane a miestny poplatok procesným postupom
podľa zákona o správe daní a poplatkov je daná prostredníctvom § 102 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, pretože toto ustanovenie hovorí, že pokiaľ v zákone nie je ustanovené inak, na
konanie sa vzťahuje tento všeobecný zákon č. 563/2009. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
Mesto Snina hospodári s verejnými finančnými prostriedkami, s ktorými je povinné nakladať
hospodárne, účinne, efektívne a účelne a to nie len pri výdavkoch, ale aj pri napĺňaní príjmovej časti
rozpočtu.
Konkrétna činnosť správcu dane na úseku správy poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad sa skladá z evidencie a registrácie poplatníkov, v spolupráci s Oddelením správy majetku
mesta, registrovanie povinných subjektov, overovania podkladov potrebných na správne a úplné
zistenie poplatku, kontrola poplatníkov, evidovanie poplatkov vrátane vysporiadania preplatkov,
konania na vymoženie nedoplatkov, povolenia splátok poplatkov, odpustenia nedoplatku, ako aj
odpísania poplatkov pre nevymožiteľnosť, súčinnosť pri exekučnom konaní, ďalšie činnosti správcu
poplatku a iných orgánov podľa zákona o správe daní alebo v zmysle iných osobitných zákonov. Tieto
poplatky tvoria významnú položku príjmovej časti plnenia rozpočtu mesta, a preto je potrebné
venovať činnostiam vedúcim ku aktivite správcu poplatkov a platobnej disciplíne občanov zvýšenú
pozornosť.
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Ku kontrole predložil kontrolovaný subjekt Hlavnú knihu – celkovú rekapituláciu za rok 2020,
Inventúrny sumár za účtovný rok k dátumu 31.12.2020 D01 – Odpad – fyzické osoby, Inventúrny
sumár za účtovný rok ku 31.12.20120 D02 – Odpad – právnické osoby, prehľad odosielaných
upomienok o nezaplatení dane pre fyzické a právnické osoby za rok 2020.
Podľa aktuálnej Smernice pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na Mestskom úrade v Snine zo
dňa 01.07.2019 sa nedoplatkom rozumie dlžná suma po lehote splatnosti vrátane príslušnej sankcie.
Správcom pohľadávky je príslušný zamestnanec oddelenia mestského úradu, z ktorého činnosti
pohľadávka vznikla, príp. zamestnanec, ktorý má evidenciu a vymáhanie pohľadávok vo svojej
pracovnej náplni, resp. právne oddelenie mestského úradu.
Správca pohľadávky je zodpovedný za určenie správneho predpisu pohľadávky a zaevidovanie
úhrad. Do stĺpca úhrad zaeviduje platby, ktoré boli pripísané na účet mesta v príslušnom mesiaci na
základe podkladov z finančného oddelenia.
Finančné oddelenie je povinné odovzdať prehľad o úhradách podľa jednotlivých druhov
pohľadávok príslušným správcom pohľadávok do 15 dní po skončení bežného mesiaca. Správca
pohľadávky je povinný do 45 dní po lehote splatnosti zaslať dlžníkovi upomienku s výzvou na úhradu
nedoplatku. Ak do 15 dní od doručenia upomienky nie je nedoplatok uhradený, správca postúpi
nedoplatok na vymáhanie právnemu oddeleniu. Zároveň mu protokolárne odovzdá kópie všetkých
relevantných dokladov na vymáhanie nedoplatku. Správca pohľadávky je povinný poskytnúť
súčinnosť pri vymáhaní. Správcovia pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady zašlú výzvu daňovým subjektom, ktorí nezaplatili daň alebo
poplatok v zmysle § 80 zákona č. 563/2009 Z. z. po uplynutí splatnosti poslednej splátky dane alebo
poplatku.
Po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve, správca daňovej pohľadávky spracuje výkaz
nedoplatkov, ktorý postúpi právnemu oddeleniu. Právne oddelenie je povinné vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia a úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávky, vrátane podania návrhu na
zaplatenie príslušnému súdu, najneskôr v lehote do 3 mesiacov od prevzatia podkladov od príslušného
správcu pohľadávky. Pred podaním žaloby vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu je oprávnený
v spolupráci so správcom pohľadávky zvoliť možnosť mimosúdneho vybavenia veci, a to napr.
uznanie dlhu s dohodnutým splátkovým kalendárom, zabezpečenie pohľadávky, postúpenia a zápočty .
O podaní žaloby upovedomí právne oddelenie príslušného správcu pohľadávky, ktorý je povinný
uvedenú pohľadávku evidovať ako nedoplatok v súdnom konaní. V prípade úhrady pohľadávky, resp.
jej časti je správca povinný uvedenú skutočnosť oznámiť právnemu oddeleniu do 3 dní od zistenia
tejto skutočnosti. Právne oddelenie je povinné bezodkladne informovať správcu pohľadávky o
výsledkoch súdneho konania, ktoré majú vplyv na výšku nedoplatku, resp. o začatí a ukončení
exekučného a konkurzného konania.

V období pandémie boli daňové exekúcie odložené v zmysle zákona č.67/2020 Z. z. lex corona,
a preto Mestský úrad v Snine, oddelenie finnčné pristúpilo k vymáhaniu daňových nedoplatkov
prostredníctvom predvolaní daňových dlžníkov na ústne pojednávanie za účelom prerokovania
daňového nedoplatku.
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Pre všetky povinnosti, ktoré mali daňové subjekty splniť, platil termín 02. novembra 2020 (ak daňový
subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nepovažovala za nedoplatok,
ak ju uhradil do 02. novembra 2020).
V rámci exekučných konaní boli realizované v čase pandémie iba predvolania. Exekučné konania boli
zakázané.
Od konca júna 2020 bolo zaslaných :
270 predvolaní FO na celkovú sumu 55 880,32 € a 28 predvolaní PO na celkovú sumu 34 328,10 €.
Na základe týchto predvolaní boli do konca roka uhradené daňové nedoplatky v celkovej výške
28 370, 54 €, pričom FO uhradili 19 974,08 € a PO uhradili 13 396,46 €.
Od ukončenia pandémie od mesiaca november 2020 Mestský úrad v Snine, oddelenie finančné
začalo s exekučnými konaniami s nasledujúcim priebehom :
Vypracovanie výkazu daňových nedoplatkov
Vypracovanie rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania(DEK)
Vypracovanie daňovej exekučnej výzvy v prípade pozitívneho ohlasu Rozhodnutie o zastavení DEK
Vypracovanie daňového exekučného príkazu. Ten sa elektronicky posiela Sociálnej poisťovni,
prípadnému zamestnávateľovi, banke a daňovému dlžníkovi.
Od mesiaca november 2020 bolo zrealizovaných 144 DEK formou zrážok z dôchodkov na celkovú
sumu 56 792,66 €.
Pre informáciu o pokračovaní DEK je potrebné uviesť, že od januára 2021 bolo zrealizovaných 110
DEK formou zrážok z miezd na celkovú sumu 34 759,38 €, s tým, že ku 10.08.2021 bolo vymožených
5 522,95 €.
Za rok 2020 boli zaslané upomienky s výzvou na úhradu 129-im právnickým osobám s celkovou
dlžnou sumou vo výške 18 573,22 € a 1 506-im fyzickým osobám s celkovou dlžnou sumou vo výške
226 300,12 €.
Za rok 2020 bol podľa Hlavnej knihy – celková rekapitulácia (11.08.2021) vydaný predpis na platbu
poplatkov za odpad vo výške 148 002,40 €, uhradených bolo 317 630,13 €. Rozdiel predstavuje mínus
47 342,27 €.
Výška pohľadávok mesta Snina voči právnický osobám bola ku dňu 31.12.2020 vo výške
100 717,93 € a voči fyzickým osobám ku dňu 31.12.2020 predstavovala výšku 324 764,19 €. Celková
výška pohľadávok mesta Snina bola ku 31.12.2020 evidovaná v sume 425 482,12 €, čo je
o 63 048,88 € viac ako ku 31.12.2018, kedy bola naposledy vykonaná obdobná kontrola.

Kontrolovaný subjekt bol – bez kontrolných nedostatkov – so správou oboznámený dňa 23.08.2021
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Správa č. 16/2021
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 2021 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 – prenájom reklamných plôch, bilbordov a mobiliárov na
území mesta Snina

Cieľ následnej finančnej kontroly: overiť dodržiavanie príslušných zákonných ustanovení
Kontrolované obdobie: 2020

Povinná osoba: Mestský Úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt osoba súčinná pri kontrole: Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKaOS

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

V čase:

od 16.8.2021 do 25.08.2021
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Kontrola nájomných zmlúv na reklamné stavby sa týka iba tých stavieb, ktoré sú
umiestnené na pozemkoch mesta, hnuteľnom a nehnuteľnom majetku mesta Snina.
Dňa 30.12.2016 uzatvorilo mesto Snina ako záujemca na dobu neurčitú Nájomnú zmluvu
č.75/2016/Pr so spoločnosťou ( ako nájomca v prvom rade ) ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina, IČO
36397563 ako poskytovateľom a ( ako nájomca v druhom rade ) ARD, spol. s. r. o. Žilina ,
IČO 36369373 ako poskytovateľom bilbordov na základe právoplatného Rozhodnutí č. Výs.
2007/2666-09 a SP 2011/4548 – 05. V obidvoch prípadoch sa jedná o spoločnosť sídliacu na
tej istej adrese a s tým istým konateľom.
Predmetom nájmu boli mestské parcely o rozmere 12 m2 z parciel CKN 1458/7
a CKN 37/141 a taktiež prenájom stĺpov pri parkovisku o. r. LIDL a pohostinstve Mišková.
Tieto pozemky sa prenajali za účelom umiestnenia bilbordov.
Ročné nájomné bolo stanovené na 331,94 €, v roku 2020 bolo nájomné uhradené dňa
27.01.2020.
Dňa 04.06.2020 bola podpísaná Nájomná zmluva č.1/2020/HM medzi prenajímateľom Mesto
Snina v zastúpení Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina a Ján Pčola Fragola, Ul.
pčolinská 1387/17 Snina.
Predmetom nájmu bol hnuteľný majetok – 5 pivných setov. Výška nájmu bola stanovená
v súlade so znením VZN č.9/2011 o podmienkach prenájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina, a to vo výške 52,50 €.
Súčasťou zmluvy sú aj protokoly a odovzdaní a následne o prevzatí predmetu nájmu.
V rámci objednávok na výlep plagátov jednotliví objednávatelia vypísali objednávku na
Výlep s popisom termínu výlepu, počtu dní vylepenia, počtu dohodnutých miest, počtu
plagátov a uhradili do pokladne určenú platbu.
Platiteľ

Č. príjmového dokladu

Dátum

Suma ( € )

Zetnet, s.r.o. Košarovce
o.z. Take naše V.Šariš
ABC Jobs, s.r.o. Galanta
Jana Vaľová
Lenka Promotion Kysak
Studiofolk Raslavice

96/20
88/20
78/20
36/20
26/20
7/20

21.08.2020
07.08.2020
13.07.2020
25.02.2020
05.02.2020
13.01.2020

25,20
10,50
14,70
3,75
16,00
9,80

Záver :

Po vykonaní kontroly k o n š t a t u j e m, že neboli zistené žiadne nedostatky či pochybenia.
Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený 25.08.2021
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Správa o vykonaných externých kontrolách

Základná škola na Ulici študentskej v Snine :
Kontrolný orgán : RÚVZ v Humennom
Cieľ kontroly :zamerané na vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 a ÚVZ SR č. 992021
Dátum vykonania kontroly : 13.04.2021
Záver výkonu ŠZD : bez zistených nedostatkov

Základná škola na Ulici budovateľskej v Snine :
Kontrolný orgán : RÚVZ v Humennom
Cieľ kontroly :zamerané na vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 a ÚVZ SR č. 992021
Dátum vykonania kontroly : 15.04.2021 o 9.25 h
Záver výkonu ŠZD : bez zistených nedostatkov

Základná škola na Ulici Komenského v Snine :
Kontrolný orgán : RÚVZ v Humennom
Cieľ kontroly :zamerané na vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 a ÚVZ SR č. 992021
Dátum vykonania kontroly : 11.04.2021
Záver výkonu ŠZD : bez kontrolných zistení a nedostatkov
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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady ku dňu 06.09.2021

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 :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Keďže na úrad bola doručená petícia od obyvateľov mesta Snina, zatiaľ nebol uskutočnený výber
konkrétnej lokality pre výstavbu nízko prahových bytov.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby pripraví na najbližšie mestské zastupiteľstvo návrh na zrušenie daného uznesenia
č. 29/2015, nakoľko bol v danej lokalite schválený nový investičný zámer č. 413/2021 Ekologické
bývanie v Snine – Pilotný bytový komplex – AKTÍVNY DOM situovaný na pozemkoch parc. č. CKN
5066/91, 5066/92 a 5066/94, k. ú. Snina.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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196/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta dobudovať chýbajúce
kontajnerové stanovištia pri bytových domoch. T: 31. 12. 2016
Nové skutočnosti:
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Realizáciu kontajnerového stojiska pri starej pekárni bola presunutá na nasledujúci rok, t.j. rok 2021
z dôvodu úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom
príjmov rozpočtu v roku 2020.
Mestu Snina bola od VPS Snina, s.r.o. predložená cenová ponuka, ktorá presiahla schválené
prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2020. Oddelenie výstavby pripravuje pracovné stretnutie
s VPS, s.r.o. Snina ohľadom lokalizácie umiestnenia stojiska.
Nové skutočnosti:
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Lokalizácia umiestnenia stojiska – kontajnerové stojisko pri starej pekárni. Keďže cenová ponuka
presiahla finančné prostriedky schválené na túto aktivitu na rok 2020, je potrebná zmena rozpočtu.
Realizáciu kontajnerového stojiska pri starej pekárni navrhujeme presunúť na nasledujúci rok, t.j. rok
2021 z dôvodu úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným
výpadkom príjmov rozpočtu v roku 2020.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Táto aktivita bola presunutá na rok 2021. Na základe schválených finančných prostriedkov na rok
2021sa pristúpi k realizácií a dobudovaniu chýbajúcich kontajnerových stojísk.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2021 – dobudovanie chýbajúcich
kontajnerových stojísk v lokalitách – nutnosť dobudovania 1-2 kontajnerových stojísk vo vnútrobloku
ulíc Študentská 1443/6 a Vihorlatská1415/3, nutnosť dobudovania 1 kontajnerového stojiska pre
lokalitu Študentská 1444/7 a Vihorlatská1419/7, nutnosť dobudovania 1 kontajnerového stojiska pre
lokalitu Vihorlatská1421-1425, nutnosť dobudovania 1 kontajnerového stojiska pre lokalitu Štúrova.
Na základe dôsledného zmapovania všetkých jestvujúcich kontajnerových stojísk, prepočte
jednotlivých bytových jednotiek na konkrétne stojiská a zapracovaní postrehov spoločnosti VPS Snina
s.r.o. ako poskytovateľa služieb v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Snina, najmä ich zber, prepravu, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie – oddelenie výstavby pripraví podklady na riešenie problematiky odpadového
hospodárstva a jestvujúcich kontajnerových stojísk.
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26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby pripravuje nové stavebno-technické riešenie kontajnerových stojísk, kde sú
zapracované postrehy ako obyvateľov tak aj spoločnosti VPS Snina s.r.o. a následne pristúpi
k dobudovaniu chýbajúcich kontajnerových stojísk.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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 :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Riešenie tejto investície bude predmetom ďalších rokovaní s urbariátom k problematike spoločného
rozvoja RO Sninské Rybníky.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Naďalej prebiehajú rokovania o vytvorení spoločného podniku s urbariátom, vrátane problematiky
prevádzkovania biokúpaliska RO Rybníky Snina.
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Naďalej prebiehajú rokovania o vytvorení spoločného podniku s urbariátom. Riešenie tejto investície
bude predmetom ďalších rokovaní s urbariátom k problematike spoločného rozvoja RO Sninské
Rybníky.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby pripraví na najbližšie mestské zastupiteľstvo návrh na zrušenie daného uznesenia
č. 246/2016, nakoľko je pripravovaný nový investičný zámer predkladaný v zastupiteľstve –
Rekonštrukcia areálu biokúpaliska v RO Rybníky Snina, k. ú. Snina.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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 :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
V súčasnosti na základe schválených finančných prostriedkov na rok 2020 oddelenie výstavby, ÚP,
ŽP a SP pripravuje súťaž na Rekonštrukciu budovy MsÚ, vrátane ktorej bude riešená aj
elektroinštalácia priestorov, ktoré neboli doteraz rekonštruované.
Nové skutočnosti:
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
V najbližších dňoch mesto pristúpi k podpísaniu zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej
dokumentácie s vysúťaženým projektantom. Časový harmonogram po podpísaní zmluvy – 60 dní na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie realizáciu stavby (03/2020-05/2020).
Nové skutočnosti :
Mesto má podpísanú zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie – zmluva zverejnená
dňa 02.03.2020 a účinná od 03.03.2020.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto má podpísanú zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie – zmluva zverejnená
dňa 02.03.2020 a účinná od 03.03.2020. Z dôvodu opatrení v dôsledku situácie s epidémiou
koronavírusu, bola akceptovaná žiadosť od projektanta o predĺženie termínu na odovzdanie
projektovej dokumentácie o 30 kalendárnych dní.
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Na rekonštrukciu MsÚ má mesto spracovanú PD – projekt rieši rekonštrukciu budovy mestského
úradu, ktorý je zameraný na stavebné úpravy a modernizáciu vnútorných priestorov na 1NP – 5.NP.
V rámci tejto investičnej akcie postupne prebiehajú rekonštrukčné práce na jednotlivých podlažiach za
plnej prevádzky objektu mestského úradu bez obmedzenia pre verejnosť.
Doposiaľ boli zrealizované a ukončené tieto časti –
- rekonštrukcia časti elektro v okruhu technologická miestnosť, dispečing a miestnosť servera
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- rekonštrukcia priestorov toaliet na 2.NP vrátane elektro rozvodov
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Mesto má podpísanú zmluvu o dielo zo dňa 01.10.2020, účinnú odo dňa 02.10.2020, na rekonštrukciu
budovy Mestského úradu – rekonštrukciou prejde nie len dispečing mestskej polície, ale aj priestory
prvého kontaktu, pokladne a dlhodobo nevyužívané priestory bývalej knižnice. Potreby stavebných
úprav dispečingu mestskej polície, najmä rozširovanie samotných priestorov, vzišli z titulu postupného
dopĺňania kamerového systému na území mesta Snina, a to doplnenie dvoch kamier na sídlisku
Komenského a napojenie stavby Plavárne. Rekonštrukciou vstupných priestorov a kancelárie prvého
kontaktu sa zabezpečí predovšetkým spôsob prístupu a komunikácie zamestnancov s obyvateľmi
nášho mesta, kde súčasný pultový systém bude nahradený priamym osobnejším kontaktom.
Vytvorením nových priestorov sa zjednoduší prístup na osobnú komunikáciu osobám so zníženou
schopnosťou pohybu.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2020 a Dodatku č.2 budú práce ukončené v termíne do
31.01.2021.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Na rekonštrukciu MsÚ má mesto spracovanú PD a práce sa realizujú postupne – projekt rieši
rekonštrukciu budovy mestského úradu, ktorý je zameraný na stavebné úpravy a modernizáciu
vnútorných priestorov na 1NP – 5.NP.
V rámci tejto investičnej akcie postupne prebiehajú rekonštrukčné práce na jednotlivých podlažiach za
plnej prevádzky objektu mestského úradu bez obmedzenia pre verejnosť.
Doposiaľ boli zrealizované a ukončené tieto časti –
- rekonštrukcia časti elektro v okruhu technologická miestnosť, dispečing a miestnosť servera
- rekonštrukcia priestorov toaliet na 2.NP vrátane elektro rozvodov
- rekonštrukcia dispečingu mestskej polície, ale aj priestorov prvého kontaktu, pokladne a dlhodobo
nevyužívané priestory bývalej knižnice, vrátane elektro rozvodov.
Dňa 19.04.2021 bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu budovy mestského úradu, účinná odo dňa
20.04.2021 – na rekonštrukciu toaliet na 5.NP a rekonštrukciu priestorov za účelom vytvorenia
archívu. Termín ukončenia prác je stanovený – do 30.06.2021.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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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
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
S VPS Snina, s.r.o. bola dňa 10.07.2019 podpísaná zmluva na realizáciu verejného osvetlenia (okruh
RVO 06). Práce na základe ZoD mali byť zrealizované do 20.12.2019. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v okruhu rozvádzača RVO 06 sa zrealizovala výmenou osvetľovacích telies, doplnením
podperných bodov pre osvetľovacie telesa a vybudovaním nového prívodu pre nový rozvádzač RVO
06. Preberacie konanie na danej stavbe sa uskutočnilo dňa 19.12.2019, kde bolo dohodnuté, že
nedorobok (riadiaci systém MINOS je potrebné uviesť do prevádzky, čo však neovplyvňuje prevádzku
osvetlenia na Jesenského ulici – osvetlenie je plne funkčné, a funguje cez pôvodný časový spínač
ktorý bude nahradený riadiacim systémom MINOS) zhotoviteľ stavby odstráni v lehote do
15.02.2020.
Nové skutočnosti:
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v okruhu rozvádzača RVO 06 bola ukončená dňa – 15.02.2020.
Nové skutočnosti :
Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na okruh RVO 07, verejné osvetlenie v lokalite
Bramhora – časť ulíc Jesenského, Lesnícka a Pčolinská. Rekonštrukcia okruhu RVO 07 bola zahrnutá
do žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban Clima.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na okruh RVO 07, verejné osvetlenie v lokalite
Bramhora – časť ulíc Jesenského, Lesnícka a Pčolinská. Rekonštrukcia okruhu RVO 07 bola zahrnutá
do žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban Clima.
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto má podpísanú zmluvu o dielo so spoločnosťou Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., na
realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – okruh
rozvádzača RVO 07“ a práce s tým spojené. Zmluva bola zverejnená dňa 11.11.2020, účinná odo dňa
12.11.2020, zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v
stanovenom termíne : do 31.12.2021.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.11.2020 prebiehajú prípravné práce na realizáciu rekonštrukcie
verejného osvetlenia v meste Snina na okruhu rozvádzača RVO 07 - časť ulíc Jesenského, Lesnícka a
Pčolinská.
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26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Prebiehajú práce na vetve rozvádzača RVO 07.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Naďalej prebiehajú práce na vetve rozvádzača RVO 07, termín ukončenia prác podľa zmluvy o dielo –
do 31.12.2021.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
404/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vypracovanie Územného plánu mesta Snina v
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Nové skutočnosti :
V súčasnosti oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP pripravuje vyhlásenie súťaže na oprávnenú osobu pre
obstarávanie ÚP a pripravuje podklady pre vyhlásenie novej súťaže na zhotoviteľa ÚP mesta Snina .
Bez zmeny
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti :
Vypracovanie Územného plánu mesta Snina navrhujeme presunúť na nasledujúci rok, t.j. rok 2021
z dôvodu úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom
príjmov rozpočtu v roku 2020, rovnako z dôvodu ešte neukončeného procesu posudzovania „Návrhu
Zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Snina“ a tiež z dôvodu nevyhnutného zosúladenia
Akčného plánu pripravenosti mesta Snina na klimatické zmeny, ktorý bude riešený v prípade
schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban
Clima.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Vypracovanie Územného plánu mesta Snina navrhujeme presunúť na nasledujúci rok, t.j. rok 2021
z dôvodu úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom
príjmov rozpočtu v roku 2020, rovnako z dôvodu ešte neukončeného procesu posudzovania „Návrhu
Zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Snina“ a tiež z dôvodu nevyhnutného zosúladenia
Akčného plánu pripravenosti mesta Snina na klimatické zmeny, ktorý bude riešený v prípade
schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban
Clima.
Bez zmeny
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05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Táto aktivita bola presunutá na rok 2021. Na základe schválených finančných prostriedkov na rok
2021sa pristúpi k obstaraniu obstarávateľa a zhotoviteľa územného plánu.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby sumarizuje všetky žiadosti od obyvateľov, kompletizuje požiadavky mesta
a pripravuje podklady na zadávací dokument.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
407/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Medzihrobové chodníky na novom
cintoríne v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie realizácie zákazky
„Medzihrobové chodníky na novom cintoríne v Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným
službám Snina, s. r.o.
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Na základe objednávky č. 25/1800029 zo dňa 18.07.2019 s termínom ukončenia prác do konca
mesiaca 11/2019 ostalo na realizáciu medzihrobových chodníkov nepreinvestovaných ešte 697 eur.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto zadalo požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu medzihrobových chodníkov
na novom cintoríne.
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Nové skutočnosti
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Na základe cenovej ponuky a následne vystavenej objednávky č.45/2000026 zo dňa 19.5.2020 na
realizáciu medzihrobových chodníkov na rok 2020 v rozsahu 108 m2, bolo zrealizovaných
spoločnosťou Verejnoprospešné služby Snina, s. r.o. 71,00 m2 v sume 1.902,30 Eur.
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Spoločnosťou Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. bola zrealizovaná ďalšia časť medzi hrobových
chodníkov v rozsahu 26,00 m2.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Na základe uznesenia č.407/2017 oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP zadáva na základe schválených
finančných prostriedkov na daný rok objednávku spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Dňa 17.02.2021, pravidelne na začiatku roka, bola mestom vystavená objednávka na realizáciu
medzihrobových chodníkov z betónovej dlažby v rozsahu schválených finančných prostriedkov na rok
2021, v objeme 136,00 m2 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.02.2021 vystavenej spoločnosťou
VPS Snina s.r.o.. Realizáciu chodníkov a časový harmonogram si spoločnosť VPS určuje na základe
potreby v danej lokalite.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
449/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 schvaľuje 1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská
Snina, 2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina, 3. Investičný zámer Rekonštrukcia
Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba, 4. Investičný zámer Výstavba miestnej
komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.
Nové skutočnosti :
1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina – Na túto investičnú akciu nie sú
v rozpočte 2020 zatiaľ schválené finančné prostriedky.
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2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina – Na túto investičnú akciu nie sú
v rozpočte 2020 zatiaľ schválené finančné prostriedky.
3. Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba –
Krajský pamiatkový úrad Prešov vydal záväzné súhlasné stanovisko pre potreby územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu Revitalizácia Námestia Božieho milosrdenstva
v Snine. Námestia Božieho milosrdenstva v Snine navrhujeme riešiť kombináciou odstavných
plôch a revitalizačných zelených opatrení parku, tak aby sme na realizáciu investície mohli
získať cudzie zdroje.
4. Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského – mesto Snina začne verejné
obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu vybraných miestnych komunikácií s asfaltovým
povrchom z evidovaných požiadaviek, ktoré sa zrealizujú v roku 2020 v súlade so
schválenými finančnými prostriedkami.
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti :
Body 1, 2 a 4 bez zmeny.
Bod 3. Revitalizácia parku pri Domove pokojnej staroby bola zahrnutá do žiadosti o nenávratný
finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban Clima. Rekonštrukcia odstavných
plôch námestia Božieho milosrdenstva bude riešená súbežne ( z vlastných príp.iných zdrojov ) s
realizáciou projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“, ktorý bol
schválený z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Body 1, 2 a 4 bez zmeny.
Bod 3. Revitalizácia parku pri Domove pokojnej staroby bola zahrnutá do žiadosti o nenávratný
finančný príspevok predloženej mestom Snina v rámci výzvy Urban Clima. Rekonštrukcia odstavných
plôch námestia Božieho milosrdenstva bude riešená súbežne ( z vlastných príp.iných zdrojov ) s
realizáciou projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“, ktorý bol
schválený z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.
Nové skutočnosti
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Body 1, 2 a 4 bez zmeny.
Bod 3. V termíne 21.05.2020 Mesto Snina obdržalo výzvu na predloženie dokumentácie pre prípravu
zmluvy o poskytnutí NFP. Požadovaná dokumentácia bola odoslaná dňa 08.06.2020 na PSK, Odbor
SO pre IROP.
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Body 1, 2 a 4 bez zmeny.
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Bod 3. Na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej mestom Snina v
rámci výzvy Urban Clima – prejde park pri Domove pokojnej staroby svojou revitalizáciou, táto
aktivita je však v časovom harmonograme naplánovaná na rok 2022.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
515/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer Zariadenie
opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina, 2. investičný zámer Domov pokojnej staroby Snina –
Klimatizácia, 3. investičný zámer Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu. Investičné
zámery tvoria prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby + Denný stacionár Snina – mesto podalo žiadosť
o NFP, stále prebieha proces administratívnej kontroly žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
Investičný zámer Domov pokojnej staroby Snina, Klimatizácia - mesto má spracovanú PD na
Klimatizáciu Domova pokojnej staroby Snina a plánuje v roku 2020 podať žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, resp. žiadosť o dotáciu z cudzích zdrojov.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti :
Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina – žiadosť o nenávratný
finančný príspevok podávaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola mestu
schválená v plnej výške. V blízkej dobe bude v spolupráci s oddelením strategického rozvoja
uskutočnená aktualizácia harmonogramu projektu vrátane harmonogramu čerpania rozpočtu.
Klimatizáciu Domova pokojnej staroby navrhujeme presunúť na nasledujúci rok, t.j. rok 2021
z dôvodu úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom
príjmov rozpočtu v roku 2020.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina – žiadosť o nenávratný
finančný príspevok podávaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola mestu
schválená v plnej výške. V blízkej dobe bude v spolupráci s oddelením strategického rozvoja
uskutočnená aktualizácia harmonogramu projektu vrátane harmonogramu čerpania rozpočtu.
Klimatizácia Domova pokojnej staroby bola presunutá na nasledujúci rok, t.j. rok 2021 z dôvodu
úsporných opatrení v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu a očakávaným výpadkom príjmov
rozpočtu v roku 2020.
Nové skutočnosti :
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina - V termíne 21.05.2020
Mesto Snina obdržalo výzvu na predloženie dokumentácie pre prípravu zmluvy o poskytnutí NFP.
Požadovaná dokumentácia bola odoslaná dňa 08.06.2020 na PSK, Odbor SO pre IROP.
Klimatizácia Domova pokojnej staroby – bez zmeny, presunutá na nasledujúci rok, t.j. rok 2021.
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina - na výkon verejného
obstarávania bola podpísaná Mandátna zmluva. MZ je zverejnená na webovom sídle mesta v termíne
22.07.2020. V súčasnosti prebieha proces VO. V termíne 16.10.2020 bolo zaslaná dokumentácia z VO
na prvú ex-ante kontrolu na Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
Klimatizácia Domova pokojnej staroby – bez zmeny, presunutá na nasledujúci rok, t.j. rok 2021.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina - momentálne bez
zmeny, čakáme na výsledky prvej ex-ante kontroly.
Klimatizácia Domova pokojnej staroby – bez zmeny.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13. 04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
08.06.2021 Ing. Miková
Nové skutočnosti:
Zmluva o dielo č.16/2021/OV bola podpísaná dňa 02.09.2021, zverejnené dňa 03.09.2021. Vzhľadom
na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z IROPu, táto zmluva nadobudne účinnosť
dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok –
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a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom
b) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
547/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 za účelom realizácie
projektu „Zberný dvor Snina“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) spolufinancovanie projektu zo strany mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t. j. vo výške 18 559,42 €.
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Zberný dvor Snina - mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, stále prebieha proces
administratívnej kontroly žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto má podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok, stále prebieha proces administratívnej
kontroly žiadosti.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Mesto má podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok, stále prebieha proces administratívnej
kontroly žiadosti – odborné hodnotenie.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
VO bolo predložené oddelením strategického rozvoja na kontrolu. Stanovisko kontroly nie je známe.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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Predmetná dokumentácia z VO tvorila povinnú prílohu k predloženej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Jej realizácia bola zabezpečená spoločnosťou SQM s.r.o. v roku 2018 a taktiež SQM s.ro.
zabezpečila vypracovanie žiadosti o NFP. Koncom roka 2020 bolo Mesto Snina vyzvané na doplnenie
žiadosti o NFP hlavne v časti „od popisu východiskovej situácie, popisu MTZ, výpočtu až po
technické a environmentálne ukazovatele“ K jej hodnoteniu došlo až po doplnení mestom a
Rozhodnutím MŽP SR bol mestu schválený NFP vo výške 329 734,03 €. Až po tomto kroku
nasledovala kontrola dokumentácie z VO, ktorá bola predložená v prílohovej časti v čase predloženia
žiadosti o NFP v roku 2018. SO na základe overení konštatoval, že nedošlo k splneniu kladného
výsledku VO k všetkým zákazkám hlavnej aktivity projektu. Na základe Stanoviska SAŽP nedošlo k
podpisu Zmluvy o poskytnutie NFP.
Erika Jankajová 08.06.2021

Ako dlho trvá posudzovanie, v čom spočívajú prieťahy ? (je to

už od 03.09.2020)

Nové skutočnosti :
Bez odpovede hlavnému kontrolórovi
07.09.2021

72/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer: 1. rekonštrukcia budov
súpis. č. 674 na parc. č. C KN 5711/5, k. ú. Snina a súpis. č. 675 na parc. č. C KN 5711/6 (chaty v RO
Sninské Rybníky), 2. rekonštrukcia budovy súpis. č. 3951 na parc. č. C KN 5708/37, k. ú. Snina
(administratívna budova TIC v RO Sninské Rybníky). Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.

Nové skutočnosti :
Zo dňa 10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Riešenie tejto investície, teda vyhlásenie súťaže na projektanta rekonštrukcie budov chaty v RO
Sninské Rybníky a projekt administratívnej budovy TIC v RO Sninské Rybníky bude predmetom
ďalších rokovaní s urbariátom k problematike spoločného rozvoja RO Sninské rybníky.
Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre ohlásenie stavebných
úprav objektu TIC, ktorá obsahuje výkresovú časť jestvujúceho stavu a navrhované stavebnotechnické riešenie podkrovia, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby – mesto podalo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok, stále prebieha proces administratívnej kontroly žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Dedičstvo predkov pre rozvoj
ekonomiky.
Nové skutočnosti
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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Výzva v rámci projektu Dedičstvo predkov pre rozvoj ekonomiky bola zrušená, Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil 19.5.2020 novú výzvu do ktorej sa mesto plánuje
zapojiť.
Mesto sa opakovane zapojilo do výzvy o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, stále prebieha proces administratívnej kontroly
žiadosti.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Investičný zámer 72/2019 je investičný zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne
bude rekonštrukcia realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu daného
investičného zámeru. Až na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu je zrejmé,
koľko finančných prostriedkov je na daný investičný zámer potrebné žiadať z rozpočtu mesta.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:

06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
95/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer Rekonštrukcia a
dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov, oporných múrov, lávok, mostov,
kontajnerových stanovíšť, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste Snina.
Nové skutočnosti :
zo dňa 28.10.2019, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto Snina pripravuje výber projektanta na investičný zámer Rekonštrukcia a dobudovanie
inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov, oporných múrov, lávok, mostov,
kontajnerových stanovíšť, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste Snina.
Bez zmeny
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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Bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez meny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Oddelenie výstavby zabezpečuje a sumarizuje podklady a projektové dokumentácie vrátane
rozpočtov, ktoré budú slúžiť ako podklad na tvorbu rozpočtu na rok 2021 pre rekonštrukciu a
dobudovanie inžinierskych sietí ( vodovod Ul. Švermova, rekonštrukcia RVO 17 a RVO 39),
miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok ( oceľová lávka cez vodný tok Cirocha –
Ul. Puškinova / Kollárova, oceľová lávka cez vodný tok Pčolinka – Ul.Lesnícka / Palárikova, oceľové
lávky cez vodný tok Cirocha Ul. Komenského), kontajnerových stanovíšť.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Investičný zámer 72/2019 je investičný zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne
bude rekonštrukcia realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu daného
investičného zámeru. Až na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu je zrejmé,
koľko finančných prostriedkov je na daný investičný zámer potrebné žiadať z rozpočtu mesta.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Investičný zámer č.72/2019 je investičný zámer spracovaný na celé územie mesta Snina. Na základe
tohto investičného zámeru sa postupne spracovávajú projektové dokumentácie a následne sa etapovite
realizujú investičné aktivity, ktoré závisia od schválených investičných prostriedkov na daný rok..
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
96/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e vyhlásenie Súťaže návrhov pre urbanistické
a architektonické riešenie sídliska I.
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Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto Snina zorganizovalo v mesiaci november pracovné stretnutie so zainteresovanými fyzickými,
právnickými osobami a poslancami, kde bol predložený návrh – objasnenie jestvujúceho stavu
a konštatovanie danej problematiky na Sídlisku I. Na danom stretnutí bolo vyslovených veľa názorov
k problematike riešenia situácie Sídliska I., avšak najviac však rezonovala otázka neprispôsobivých
občanov, posilnenie rómskej poriadkovej hliadky, doplnenie kamerového systému a odstavných plôch.
Oddelenie výstavby pristupuje k spusteniu pocitových máp, kde môžu občania ovplyvniť riešenie
jednotlivých lokalít mesta vyjadrením svojho názoru z pohodlia domova pri počítači, či tablete. Ide
o krok, ktorý považujeme za dôležitý pre spracovanie presného zadania súťaže.
Nové skutočnosti :
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bola spustená aplikácia Pocitových máp na stránke mesta Snina.
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby pripraví na najbližšie mestské zastupiteľstvo návrh na zrušenie daného uznesenia
č. 96/2019, nakoľko bol v danej lokalite schválený nový investičný zámer č. 413/2021 Ekologické
bývanie v Snine – Pilotný bytový komplex – AKTÍVNY DOM situovaný na pozemkoch parc. č. CKN
5066/91, 5066/92 a 5066/94, k. ú. Snina.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
97/2019
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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: Prestavba nebytových
priestorov na nájomné byty v bytovom dome súp. č. 2655, Ul. Komenského, Snina.
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mesto Snina pripravuje výber projektanta. Prílohou k žiadosti o dotáciu na Štátny fond rozvoja
bývania je okrem súťaže na projektanta aj súťaž na zhotoviteľa stavby, ktorá bude realizovaná v roku
2020.
Nové skutočnosti :
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
V najbližších dňoch mesto pristúpi k vyhláseniu súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Časový harmonogram – 03/2020.
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

Mesto Snina vyhlásilo dňa 08.06.2020 súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie:
„Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome súp. č. 2655, Ul.
Komenského, Snina“, doručenie ponúk najneskôr do dňa 15.06.2020 do 15.00 hod,
vyhodnotenie súťaže najneskôr do 19.06.2020. Po podpísaní zmluvy a nadobudnutí účinnosti
-60 dní na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Prebieha povoľovací proces a s tým spojené konanie.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Projektová dokumentácia bola spracovaná. Naďalej prebieha povoľovací proces, konzultácie a
príprava podkladov k žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby a úveru zo ŠFRB.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Na základe spracovanej dokumentácie a možnosti konzultácie na ŠFRB ( čo však bez konkrétneho
riešenia, teda spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné ) –
dané priestory svojim dispozičným a priestorovým riešením (v časti prístavby sú priestory
trojposchodové so svetlou výškou 2600 mm a v časti bytového domu sú dvojposchodové so svetlou
výškou 4000 mm ), zároveň sú nebytové priestory súčasťou bytového domu - posudzovanie z hľadiska
požiarnej bezpečnosti a požiarnej únikovej cesty s ohľadom na všetky jestvujúce bytové jednotky,
neumožňujú max. využitie podlahovej plochy (pre podmienky ŠFRB je ideálny pomer priestorov
40/60) a tým dôsledkom získanie výhodných podmienok úveru a dotácie.
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1. pokúsiť sa zmenou PD rozdeliť nebytové priestory na dva dispozične a prevádzkovo oddelené
priestory, čím by sa ponížila podlahová výmera nevyužitých priestorov
2. realizovať rekonštrukciu nebytových priestorov z vlastných zdrojov a neprispôsobovať sa
podmienkam ŠFRB
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Na základe vykonanej obhliadky priestorov za prítomnosti niektorých poslancov a pána kontrolóra
boli vznesené návrhy aj iných riešení využitia daných priestorov, príp. ich odpredaj.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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,- €.
vybuduje prístupovú cestu, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti :
Žiadateľ opakovane vyzvaný k predloženiu dopravnej projektovej dokumentácie a zaujatiu stanoviska
k predmetnej kúpe. V prípade nezáujmu zo strany žiadateľa, OSMaS navrhne zrušiť uznesenie.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Žiadateľ bol vyzvaný.
13.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Žiadateľ po opakovanej výzve dal vypracovať dopravnú projektovú dokumentáciu. Po jej doložení
bude pripravený materiál do MsZ..
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02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Spoločnosť FACTORIAL CREDIT, s.r.o., Strojárska 2742, Snina písomne deklarovala záujem o
nájom predmetnej parcely a žiada Mesto Snina, aby predmetné uznesenie nebolo zrušené, nakoľko
pristúpila k realizácii projektovej dokumentácie, ale vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu
plánujú realizáciu stavby až po jej zlepšení.
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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 m2,
pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Gagarinovej
ulici.
Nové skutočnosti:
Predmetom prevodu ostáva už len parc. č CKN 5078/240. Prebieha dedičské konanie, nie je možné
v súčasnosti realizovať prevod.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené, stále neukončené dedičské konanie.
02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Do zastupiteľstva je predkladaný materiál k prevodu parc. č CKN 5078/240.
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Schválený prevod parc. č. CKN 5078/240. Vyhotovená kúpna zmluva.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Podpísaná kúpna zmluva.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
426/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších 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 jednotlivé časti
parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a
priľahlých pozemkov na Ul. gen. Svobodu v zmysle GP č. 46053328-39/2014 zo dňa 14. 11. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci rodinných domov a nehnuteľností
pozemkov na Ul. gen. Svobodu užívajú dlhodobo časti predmetnej parcely ako dvory, resp. záhrady
priľahlé k svojim pozemkom.
Nové skutočnosti :
Zaslané pozvánky dotknutým vlastníkom priľahlých pozemkov na rokovanie v mesiaci 11/2019.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Priebežne prerokované s vlastníkmi nehnuteľností.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Priebežne prerokované s vlastníkmi nehnuteľností.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Po zápise geometrického plánu do KN sa postupne pripraví materiál na prevod novovzniknutých
parciel.
02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Materiály na prevod budú predložené na schvaľovanie v II. polroku 2021.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
433/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh na
odkúpenie, resp. majetkovoprávneho vysporiadania všetkých pozemkov, ktoré mesto užíva a nemá ich
vo svojom vlastníctve, resp. nájme (cesty, chodníky, verejná zeleň). Termín: 3/2018
Nové skutočnosti :
Mesto začalo rokovanie v tejto veci. Postupne sa budú riešiť jednotlivé lokality mesta Snina,
v súčasnosti Tabla – Švermová ul,. Podhorská ul., Dukelských hrdinov, Kolárova.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Mesto Snina požiadalo o delimitáciu pozemkov Okresný úrad Prešov, Slovenský pozemkový fond..
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Podpísaný delimitačný protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva
Mesta Snina - pozemky pod cestným telesom RO Rybníky smerom k amfiteátru.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti :
Podpísaná dohoda a protokol o delimitácii parc. č. EKN 4248/2 – Jesenského ulica. 08.04.2020 JUDr.
Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Podpísaná dohoda a protokol o delimitácii parc. č. EKN 4247/1 – Lesnícka ulica.
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Do najbližšieho MsZ pripravený zámer o prevode pozemku parc. č. EKN 4247/1, v zmysle
vyhotoveného GP. Č. 46053328-263 do vlastníctva dotknutých vlastníkov na Lesníckej ulici v Snine.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nové skutočnosti:
Do MsZ pripravený materiál na prevod časti pozemku parc. č. EKN 4247/1, v zmysle vyhotoveného
GP. Č. 46053328-263 do vlastníctva pani Birkovej na Lesníckej ulici v Snine a tiež prevod časti
pozemku parc. č. CKN 1813/1 na Mierovej ulici do vlastníctva pani Ondikovej a Kraemer.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
483/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc.
č. CKN 1225/207, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 225 m2 a pozemok parc. č. CKN
1225/208, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 578 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre dotknutého podielového vlastníka priľahlých pozemkov na Ul. nad Cirochou – Petra Kovaľa,
trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
V tejto veci bol vypracovaný GP, žiadateľ následne žiadosť doplnil, a preto bude predložený návrh na
zmenu uznesenia o časť novej parcely, ktorá nebola v predmetnom zámere schválená, avšak až po
oslovení dotknutých vlastníkov prináležiacich pozemkov za účelom stanovísk k odpredaju.
Až po udelení súhlasných stanovísk môže mesto Snina pokračovať vo vybavení žiadosti.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Oslovení boli traja dotknutí vlastníci, písomný súhlas dal jeden. Opätovne budú doktknutí vlastníci
vyzvaní.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

488/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, vytvorených GP č. 50788060-10/2017 z parciel č. CKN 1813/255, CKN
1813/229, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky: parc. č. CKN 1813/438, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 4 m2 , - parc. č. CKN 1813/439,
druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 23 m2 , - parc. č. CKN 1813/440, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 33 m2 , - parc. č. CKN 1813/441, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 27 m2 , parc. č. CKN 1813/443, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 2 m2 , - parc. č. CKN 1813/444,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 40 m2 , - parc. č. CKN 1813/445, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 16 m 2 , - parc. č. CKN 1813/446, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 64 m2 ,
55 - parc. č. CKN 1813/447, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 30 m2 , - parc. č. CKN
1813/448, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 22 m2 , pre dotknutých vlastníkov rodinných
domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej ulici a Ul. Duk. hrdinov. Predmetné
pozemky sa nachádzajú na Ul. Duk. hrdinov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Podhorskej ulici a Duk. hrdinov majú svoje
pozemky priľahlé k vyššie citovaným parcelám a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať z dôvodu
prístupu k svojim nehnuteľnostiam.
Nové skutočnosti :
V súčasnosti je riešená Ul. Dukel. hrdinov.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Prebiehajú jednania s dotknutými vlastníkmi v súvislosti so žiadosťou p.- Kmeteka o odpredaj
pozemkov.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti :
Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie podľa reálneho užívania zámenou medzi vlastníkmi
a mestom. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Na ul. Dukel. hrdinov prebehlo zameranie pozemkov a stanovenie hraníc podľa reálneho
užívania.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Po schválení zámeru o zámene pozemkov podľa reálneho užívania pre dotknutých vlastníkov na Ul.
Dukelskej, bude riešený postupne aj prevod parciel v zmysle prijatého uznesenia.
02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
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14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Prevod parciel na Ul. Duk. hrdinov citovaných v predmetnom uznesení sa zrealizuje po podpísaní
zámennej zmluvy - Holota, Matiová, Mesto Snina a jej následnom zápise do katastra nehnuteľností.
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Zámenná zmluva nie je podpísaná z dôvodu, že na LV č. 3495 v časti „C“ je zapísaná ťarcha, (právo
užívania pre rodinného príslušníka dotknutej vlastníčky), ktorá sa vzťahuje aj na parcelu č. CKN
1813/251, ktorá je predmetom zámeny. Túto ťarchu môže zrušiť len dotknutá vlastníčka – Ing.
Matiová Božena, ktorá musí požiadať zmluvne o zrušení predmetnej ťarchy na príslušnom katastri
nehnuteľností. Bola o tom oboznámená, avšak k dnešnému dňu táto ťarcha zrušená nebola.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
53/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) výsledok obchodnej verejnej súťaže č. OVS/01/2019
vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 28/2019 zo dňa 26. 02. 2019 na predaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta, b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaže a ustanovenia § 19 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. C KN 1121/162, druh pozemku záhrady, o výmere 166 m2 , na liste vlastníctva 3200, vedenom Okresným úradom v Snine, katastrálny
odbor, za cenu 6 703,- € do podielového spoluvlastníctva pre: Jana Maskaľová, bytom Snina v podiele
½ celku a Ľubomír Gergeľ, bytom Humenné v podiele ½ celku.
Nové skutočnosti :
Dňa 13.06.2019 Okresný súd Humenné vydal uznesenia sp. zn. 15C/24/2019, na základe ktorého je
Mesto Snina, ako odporca, povinný zdržať sa akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťou pozemok
parc. č. C KN 1121/162, zapísaného na LV 3200. Takéhoto konania sa má mesto zdržať počas doby
trvania neodkladného opatrenia a ani po dobu trvania súdneho konania.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Nezmenené.
14.08.2020 JUDr. Adriána
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

78/2019 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 1899/2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 744 m2 ,
zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. č. CKN
1899/33 – manželov: M. a S. Balko, Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
manželia Balkovci sú bezpodielovými vlastníkmi priľahlého pozemku parc. č. CKN 1899/33, na
ktorom si realizujú výstavbu rodinného domu na základe stavebného povolenia. Predmetnú časť
parcely č. CKN 1899/2 užíval dlhodobo svokor žiadateľa, je oplotená a tvorí súčasť areálu rodinného
domu s dvorom a záhradou.
Nové skutočnosti :
Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo stretnutie s dotknutými vlastníkmi priľahlých pozemkov k parc. č.
1899/2 na Švermovej ulici. Bude spracovaný geometrický plán s reálnym zameraním existujúcich
stavieb a oplotenia, rovnako aj uloženie existujúcich inžinierskych sietí. Následne bude zvolané
opakované stretnutie a až po prijatí záveru z týchto rokovaní mesto pristúpi k prevodu majetku.
28.10.2019 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
13.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti :
Na základe pracovného stretnutia na tvare miesta za účasti oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP je
vypracovaný GP, ktorý je na overení na katastrálnom úrade. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová,
vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Na najbližšie zasadnutie MsZ bude predložený návrh na schválenie zmluvného prevodu parc. č. CKN
1899/41.
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12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Predmetnú lokalitu je potrebné riešiť v celosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním
nehnuteľností.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené (Nájomná zmluva medzi Mestom Snina a p. Balkom na predmetné pozemky).
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS.
Nové skutočnosti:
Na septembrové zastupiteľstvo bude predložený materiál na schválenie prevodu.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
81/2019 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 a) zámer a spôsob nakladania s
nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
časť pozemkov vo vlastníctve mesta, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, o celkovej výmere 1 440
m2 , pričom ide o nehnuteľnosti týchto pozemkov: - parcela č. CKN 1224/61, druh pozemku - ostatná
plocha, o výmere 19 682 m2 , - parcela č. CKN 1224/62, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 5
219 m2 , - parcela č. CKN 1224/63, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 12 231 m2 , pre
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, IČO: 36 022 047, ktorý požiadal o prenájom častí predmetných parciel nachádzajúcich sa na
pravom a ľavom brehu Cirochy. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č.
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) správu majetku štátu, ktorého výlučným vlastníkom je Slovenská republika.
Predmetom prenájmu sú vyššie špecifikované nehnuteľnosti – časti pozemkov za účelom dočasného
záberu pri spriechodnení migračných bariér (v zmysle grafickej situácie) v meste Snina –
verejnoprospešnej stavby: „Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119 SMB“; b) zmluvný prenájom
nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – častí pozemkov zapísaných na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, o celkovej výmere 1 440 m2 , pričom ide o nehnuteľnosti týchto
pozemkov: - parcela č. CKN 1224/61, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 19 682 m2 , - parcela
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č. CKN 1224/62, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 5 219 m2 , - parcela č. CKN 1224/63, druh
pozemku - ostatná plocha, o výmere 12 231 m2 , pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, zastúpený
generálnym riaditeľom Ing. Stanislavom Gáboríkom, za symbolickú cenu 1,- € ročne za účelom
realizácie verejnoprospešnej stavby: „SNINA, Cirocha, rkm 24,840 – 26,119, SMB“.
Nové skutočnosti:
Na strane žiadateľa, SVP, š.p., prebieha verejné obstarávanie na realizáciu verejnoprospešnej stavby,
po ukončení sa zvolí ďalší postup.
04.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
Informácie zo strany SVP, š.p. sú také, že stále prebieha proces VO, Mestu Snina nie sú známe ďalšie
okolnosti.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

7/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine ž i a d a primátorku Ing. Danielu Galandovú o zabezpečenie
vypracovania koncepcie základných a materských škôl pre toto volebné obdobie s termínom
vypracovania do najbližšieho MsZ.
Nové skutočnosti :
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Oddelenie školstva vypracovalo návrh koncepcie školstva, po konzultácii s dotknutými subjektmi
dopĺňa a zapracováva pripomienky a návrhy škôl, školských zariadení a vedenia mesta v súlade
s platnou legislatívou tak, aby bola predložená na prerokovanie a schválenie MsZ v marci 2020.
Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva, 13.01.2020
Nové skutočnosti:
Oddelenie školstva zapracováva do návrhu koncepcie pripomienky vedenia mesta a nové skutočnosti
informácie získané na pracovných stretnutiach a seminároch k verejnej politike mládeže a inklúzii.
Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenie školstva, 21.02.2020
Nové skutočnosti:
Oddelenie školstva zapracováva do návrhu koncepcie nové skutočnosti, súvisiace s pandémiou
spôsobenou koronavírusom COVID – 19 a jej dopadom na vzdelávanie a školstvo na Slovensku.
Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva, 08.04.2020
Oddelenie školstva zapracováva do návrhu koncepcie ciele v oblasti financovania na základe
pripomienok a návrhov z pracovných stretnutí s riaditeľmi a štatutármi škôl a ŠZ bez ohľadu na
zriaďovateľa.
Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva, 4.06.2020
Bez zmeny
Mgr. Jana Kostovčáková, oddelenie školstva, 07.08.2020
Oddelenie školstva zapracováva do návrhu koncepcie nové skutočnosti vyplývajúce z rozhodnutia
ministra školstva v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu k výchovno-vzdelávaciemu procesu
v červenej fáze semaforu
Mgr. Jana Kostovčáková, oddelenia školstva, 16.10.2020
Splnené – materiál predkladáme na najbližšie zasadnutie MsZ v mesiaci december 2020
Mgr. Jana Kostovčáková, oddelenie školstva, 24.11.2020
Splnené - Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina do
roku 2025 bola oddelením školstva v spolupráci s oddelením finančným predložená poslancom MsZ
na zasadnutie 17.12.2020. Pred jeho predkladaním neboli verejnosťou predložené žiadne pripomienky.
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu odporučila poslancom MsZ materiál schváliť.
Mgr. Jana Kostovčáková, oddelenie školstva, 21.01.2021
Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina do roku 2025
spracovalo oddelenie školstva v spolupráci s finančným oddelením. Pri jej príprave sme postupovali
participatívne – oslovili sme všetky školy/ ŠZ, stredné školy, poslancov, OŠR, K ŠMKaŠ a požiadali
ich o spoluprácu. Dotknuté strany na základe záujmu prispievali svojimi materiálmi. Pracovná verzia
bola poslaná na pripomienkovanie – všetkým školám/ŠZ, SŠ bez ohľadu na zriaďovateľa, Obecnej
školskej rade v Snine, Komisii školstva, mládeže, kultúry a športu. Zo strany verejnosti ani dotknutých
strán neboli predložené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu odporučila
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poslancom MsZ materiál schváliť. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení bola predložená na
21. zasadnutie MsZ 17. decembra 2020.
Mgr. Jana Kostovčáková, oddelenie školstva, 12.04..2021
HK považuje toto uznesenie vzhľadom na jeho meritórny obsah za nesplnené

442/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta vstúpiť do rokovania s
VVS vo veci výstavby miestnej komunikácie mimo intravilánu mesta v smere od ČOV-ky na štátu
cestu Snina –Humenné. Termín: január 2018
Nové skutočnosti :
- Na MsÚ bolo v prvej polovici apríla v tejto veci rokovanie s VVS, a.s., následne bola odoslaná
písomná žiadosť na VVS, a.s. vo veci výstavby predmetnej miestnej komunikácie a žiadosť
o zaradenie do plánu investičných akcií VVS, a.s., ku ktorej bola mestu Snina oznámená dňa
13.5.2019 negatívna odpoveď podľa ktorej VVS, závod Humenné, v súlade s investičným plánom
VVS, a.s. na rok 2019 nemá v pláne ani neuvažuje so zaradením investičnej akcie vybudovania novej
prístupovej cesty na čistiareň odpadových vôd v meste Snina(žiadosť a odpoveď sú na OV MsÚ)
Mesto Snina bude pokračovať v aktivitách vo vzťahu k VVS, a.s. na zaradenie predmetnej investičnej
akcie do plánu investičných akcií VVS, a.s. v r. 2020.
Bez zmeny:.
Ing. Marcela Miková, vedúca odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP, 28.10.2019.
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Dňa 09.01.2020 listom č. Vyst.2020/132-01-Br mesto Snina opätovne požiadalo Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s. o zaradenie do plánu investičných akcií vybudovanie novej prístupovej
komunikácie.
Nové skutočnosti :
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
15.01.2020 bola splnomocnencom prevzatá opätovná žiadosť (podľa pečiatky na doručenke, ktorá sa
vrátila na naše oddelenie 20.01.2020), do dnešného dňa spätná reakcia od VVS, a.s. na oddelenie
nebola doručená.
Nové skutočnosti :
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Dňa 05.03.2020 nám bolo doručené stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. číslo
31723/2020/IÚ/FH zo dňa 21.02.2020
Odpis zo stanoviska – Vec : „ Vybudovanie prístupovej komunikácie na čistiareň odpadových vôd
v meste Snina“ – odpoveď na žiadosť
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Vašim listom zo dňa 09.01.2020, ste našu spoločnosť požiadali o vybudovanie prístupovej
komunikácie na ČOV v meste Snina, ktorej vlastníkom je naša spoločnosť. Vo vašom liste uvádzate,
že prístupová komunikácia na ČOV vedie cez miestnu časť Tabla, v ktorej sa znižuje kvalita života
a obťažuje a znepríjemňuje každodenný život v tejto pokojnej časti mesta.
Na vašu žiadosť o vybudovanie novej prístupovej komunikácie, v rámci spracovania zmien
a doplnkov územného plánu mesta Snina, medzi ktorým je aj nová prístupová komunikácia na ČOV
Vám dávame následovne:
Vašu žiadosť o vybudovanie novej prístupovej komunikácie sme preverili a riešili na príslušnom
závode Humenné, ktorý dal nasledovné stanovisko : Čistiareň odpadových vôd v meste Snina bola
vybudovaná a je prevádzkovaná podľa platnej legislatívy. Vývoz kalu z ČOV v meste Snina sa
realizuje 3 až 4 krát v roku ( jeden vývoz max. 2 dni) t.j. maximálne 8 dní v roku. Vozidlá, ktoré
vyvážajú kal z čistiarne vychádzajú čisté a kal je odstredený, stabilizovaný a vylisovaný.
V zmysle uvedeného Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. nemá v pláne a ani neuvažuje
s výstavbou a zaradením novej prístupvej komunikácie na ČOV v meste Snina. Jednalo by sa o veľkú
investíciu, ktorá pre nás nemá opodstatnenie.
Naša spoločnosť má v súčasnej dobe v rámci vlastných investícií rozpracované projekty, ktorých
plnenie je pre našu spoločnosť záväzné a financovanie ďalších projektov by bolo nad rámec
finančných možností spoločnosti.
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Po 4 rokoch neúspechu plnenia uznesenia odporúčam
realizácie(financovania) predmetnej cesty a uznesenie zrušiť

MsZ

Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
. Bez zmeny:
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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zvážiť

iné

možnosti

47/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, 6 b) spolufinancovanie realizovaného projektu „Unikátne
historické parky – poklady slovenskopoľského pohraničia“ vo výške 19 652,99 €, čo predstavuje 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu, c) zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Snina.
Nové skutočnosti :
a) Projekt sa začal realizovať od IV/2019 v spolupráci s poľským mestom Boguchwala.
V súčasnosti prebiehajú práce spojené s verejnými obstarávaniami na obstarávateľa stavebnej
časti a na externý manažment. Kompletizujú sa doklady a zmeny vo formulári Žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu
Zmluvy o poskytnutí NFP so Spoločným technickým sekretariátom v Krakove.
b) Spolufinancovanie projektu bude prebiehať počas realizácie projektu, ktorý má trvať od
IV/2019 do III/2021v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP
Keďže sa so stavbou a tým aj financovaním projektu ešte reálne nezačalo, zatiaľ nie sú žiadne
neoprávnené výdavky
Nové skutočnosti :
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná a nadobudla účinnosť 15. 11.
2019. Momentálne prebieha na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je
riadiacim orgánom, kontrola verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.
Erika Jankajová 09. 01. 2019
Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Národný orgán zaslal v termíne 13.01.2020
návrh správy z kontroly verejného obstarávania. Mesto Snina, na základe návrhu správy zrušilo
verejné obstarávanie. V súčasnosti prebieha aktualizácia stavebného rozpočtu, ako podklad do
súťažných podkladov pre vyhlásenie nového verejného obstarávania na dodávateľa stavby „Obnova
historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. Etapa. S touto skutočnosťou úzko súvisí aj príprava
Žiadosti o zavedenie zmien vyžadujúcich rozhodnutie Stavebného technického sekretariátu.
Zmeny sa týkajú zmien názvov popisu niektorých položiek, zmien merných jednotiek v niektorých
prípadoch a s tým súvisiace zmeny s množstvami niektorých položiek. Tieto zmeny vznikli vplyvom
aktualizácie rozpočtového softwaru v stavebníctve.
Erika Jankajová 25.02.2020
V rámci projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko–poľského pohraničia bola v termíne
03.04.2020 predložená Žiadosť o vykonanie kontroly verejného obstarávania – 1. ex-ante kontrola, pre
zákazku Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. Etapa.
Dokumentácia VO je predložená v požadovanom rozsahu podľa Príručky k procesu verejného
obstarávania a v zmysle pravidiel Programu zaslaná na Národný orgán v printovej forme a tiež aj
prostredníctvom systému SL2014 v elektronickej forme.
Erika Jankajová 14.04.2020
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Národný orgán, Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako kontrolný orgán, nás vyzval
na vysvetlenie a doplnenie dokumentácie k VO prvej ex-ante kontrole. Následne mu boli v termíne 04.
05. 2020 zaslané požadované informácie. V súčasnej dobe prebieha kontrola zo strany Národného
orgánu.
Erika Jankajová 13. 05. 2020
V termíne 07.05.2020 bola Národným orgánom vystavená správa z prvej ex-ante kontroly a na MsÚ
Snina bola táto správa doručená až v termíne 14.05.2020 (vzhľadom na časovú náročnosť
kontrolovaného procesu a taktiež na spomalenie tohto procesu z dôvodu výskytu pandémie).
V termíne 19.05.2020 bola vo Vestníku č, 107/2020 zverejnená Výzva na predkladanie ponúk
„Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. etapa“. Termín otvárania ponúk je stanovený
na 15.06.2020.
Po vyhodnotení súťaže bude celá dokumentácia z procesu VO predložená na druhú ex-ante kontrolu
na Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), v zmysle Príručky k procesu
verejného obstarávania, verzia 2.1 v zmysle pravidiel Programu).
V súčasnej dobe Mesto Snina pripravuje Žiadosť o zavedenie zmien, vyžadujúcich rozhodnutie STS –
z dôvodu predĺženia harmonogramu projektu (stavebná časť a mäkké aktivity projektu).
Erika Jankajová 08. 06. 2020
Aktuálne prebieha súťaž na dodávateľa stavebných prác na zákazku Obnova historickej pamiatky
Malý kaštieľ – Snina, II. Etapa. V súčasnej dobe prebieha vyhodnotenie ponúk. Po vyhodnotení bude
dokumentácia predložená na druhú ex-ante kontrolu
V rámci implementácie projektu bola predložená Žiadosť o zavedenie zmien, vyžadujúcich
rozhodnutie STS – z dôvodu predĺženia harmonogramu projektu. Žiadosti o predĺženie harmonogramu
projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko–poľského pohraničia“ bolo vyhovené
Rozhodnutím č. PL-SK.404.161.2017.PS/6907 z 18.06.2020.
V súvislosti s vyššie uvedeným odstavcom bol v termíne 06.07.2020, podpísaný Dodatok č. 1
PLSK.01.01.00.0165/17-01 k Zmluve o poskytnutí FP č. PLSK.01.01.00-165/17-00
V rámci implementácii projektu bola predložená druhá žiadosť o platbu, ktorá bola verifikovaná
Spoločným technickým sekretariátom v Krakowe a schválená v termíne 08.07.2020. Schválený
príspevok ERDF je vo výške 42339,02 EUR, z toho čiastka vo výške 40881,04 EUR bude prevedená
poľskému partnerovi v zmysle schválenej čiastkovej žiadosti o platbu za obdobie od 13.02.2020 do
12.05.2020.
V termíne 14.08.2020 bola národnému kontrolórovi predložená tretia čiastková žiadosť o platbu. Po
schválení čžop č. 3 u obidvoch zúčastnených partnerov bude vystavená v poradí už tretia žiadosť
o platbu.
Erika Jankajová 14. 08. 2020
Verejné obstarávania na dodávateľa stavebných prác na zákazku Obnova historickej pamiatky Malý
kaštieľ – Snina, II. Etapa bolo predložené na druhú ex-ante kontrolu, ktorá momentálne prebieha.
Erika Jankajová 04. 09. 2020
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Bola ukončená druhá ex-ante kontrola (Správa z kontrola VO z 09.09.2020), ktorá konštatovala, že vo
finančnej operácii je možné pokračovať. V rámci procesu VO boli stavebné práce (podlimitná
zákazka) rozdelené na dve časti. Výsledkom súťaže bolo vyhodnotenie prvej časti rozdelenej zákazky.
Druhá časť zákazky bola zrušená a to z toho dôvodu, že sa do súťaže prihlásil iba jeden uchádzač.
V súčasnej dobe je potrebné zabezpečiť VO druhej časti a to podlimitným spôsobom, aj keď limit
druhej časti spadá pod ZNH.
V termíne 12.10.2020 bola podpísaná Zmluva o dielo na dodávateľa stavebných prác na zákazku
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. Etapa. Následne ba to, v termíne 13.09.2020
bola na NO predložená žiadosť na ex-post kontrolu, ktorá momentálne prebieha.
V termíne 11.09.2020 bola národným kontrolórom schválená tretia čiastková žiadosť o platbu. Tretia
žiadosť o platbu za obidvoch partnerov bola predložená 18.09.2020. V súčasnej dobe prebieha
kontrola súhrnnej ŽoP č. 3.
Erika Jankajová 19.10.2020
Unikátne historické parky – poklady slovensko–poľského pohraničia“
22.10.2020 nám bola doručená správa z ex-post kontroly, ktorá konštatovala, že vo finančnej operácii
je možné pokračovať. Následne 21.10.2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby.
Žiadosť o platbu č. 3 bola schválená v termíne 20.10.2020. 20.11.2020 bola odoslaná čiastková
žiadosť o platbu č. 4 na Národný orgán, ktorej kontrola v súčasnosti prebieha.
Na podnet Spoločného technického sekretariátu v Krakowe mesto Snina prejavilo záujem o realizáciu
dodatočného vecného rozsahu z prostriedkov úspor vzniknutých v inom projekte.
Erika Jankajová 30.11.2020
V termíne 13. 01. 2021 nám bola schválená v poradí už štvrtá čiastková žiadosť o platbu za vedúceho
partnera mesto Snina. 20. 01. 2021 bola vedúcim partnerom predložená štvrtá súhrnná žiadosť o platbu
za obidvoch partnerov. V súčasnej dobe prebieha kontrola žiadosti o platbu zo strany STS v Krakove.
Erika Jankajová 27.01.2021
V termíne 12. 04. 2021 bola schválená piata čiastková žiadosť o platbu za vedúceho partnera – za
mesto Snina. Vedúci partner Snina v súčasnosti pripravuje piatu súhrnnú žiadosť o platbu za obidvoch
partnerov. Zároveň prebieha VO druhej časti na zhotovenie diela „Obnova historickej pamiatky Malý
kaštieľ Snina, II. etapa“, samostatná Časť 02 SO08 Osvetlenie a kamerový systém.
Erika Jankajová 13. 04. 2021.
V termíne 14.04.2021 bola predložená v poradí piata súhrnná žiadosť o platbu, ktorá bola v máji
Spoločným technickým sekretariátom schválená. V súčasnej dobe čakáme na pridelení schválených
finančných prostriedkov v zmysle schválenej súhrnnej žiadosti o platbu č. 5.
V termíne 20.05.2021 bola predložená šiesta čiastková žiadosť o platbu, ktorá je v súčasnej dobe v
hodnotení. Dokumentácia VO druhej časti na zhotovenie diela „Obnova historickej pamiatky Malý
kaštieľ Snina, II. etapa“, samostatná Časť 02 SO08 Osvetlenie a kamerový systém bola vzhľadom na
námietku uchádzača predložená na ÚVO v zmysle zákona o VO.
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Erika Jankajová 08. 06 .2021
Prostredníctvom systému sl2014, v termíne 20.08.2021 bude predložená čŽoP č.7. ÚVO pri posúdení
predloženej dokumentácie VO na Časť 02 SO08 Osvetlenie a kamerový systém, v termíne 02.07.2021
rozhodol o zamietnutí námietky navrhovateľa. V súvislosti s vyhodnotením súťaže „Obnova
historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém“, sa posunie
termín podpisu zmluvy na 16.8. z dôvodu dokoladovania referencií od víťazného uchádzača.
Dokumentácia VO bola odoslaná na kontrolu 17.8.2021. V termíne 04.09.2021 – 08.09.2021 sa
prebieha organizácia mäkkých aktivít za účasti poľského partnera.
Erika Jankajová 06.09.2021

64/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku z Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Snine v zmysle § 7 ods. 10, r u š í uznesenie MsZ č. 48/2019 zo dňa 25. 04. 2019, s ch
v a ľ u j e a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROPPO2SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta Snina, b) zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, c) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 37 933,91 €, čo je 5 %
oprávnených výdavkov projektu, d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Bez zmeny – stále prebieha proces administratívnej kontroly žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku
Erika Jankajová, 09. 01. 2020
Nové skutočnosti :
V súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. Táto informácia je získaná zo systému ITMS2014+.
Erika Jankajová, 25.02.2020
Nové skutočnosti :
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená v plnej výške, z celkových
oprávnených výdavkov 752 235,78 EUR získa mesto grant vo výške 714 623,99 EUR.
Spolufinancovanie mesta bude len vo výške 5%, čo predstavuje 37 611,79 EUR.
Erika Jankajová, 14.04.2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová 13. 05. 2020
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V termíne 21.05.2020 Mesto Snina obdržalo výzvu na predloženie dokumentácie pre prípravu zmluvy
o poskytnutí NFP. Požadovaná dokumentácia bola odoslaná dňa 08.06.2020 na PSK, Odbor SO pre
IROP.
Erika Jankajová 08. 06. 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom príspevku Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR PSK v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja bola
podpísaná a je účinná od dňa 03. 09. 2020
Erika Jankajová 04. 09. 2020
Na výkon verejného obstarávania bola podpísaná Mandátna zmluva. MZ je zverejnená na webovom
sídle mesta v termíne 22.07.2020. V súčasnosti prebieha proces VO. V termíne 16.10.2020 bolo
zaslaná dokumentácia z VO na prvú ex-ante kontrolu na Národný orgán (Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
Erika Jankajová 19.10.2020
Momentálne bez zmeny. Čakáme na výsledok prvej ex-ante kontroly.
Erika Jankajová 30.11.2020
Momentálne bez zmeny. Čakáme na výsledok prvej ex-ante kontroly.
Erika Jankajová 27.11.2020
Dňa 19. 03. 2021 bola mestu Snina doručená správa z 1. ex-ante kontroly (list 2121 z 19. 03. 2021) zo
SO pre IROP. Následne bola výzva zverejnená vo Vestníku VO (12. 04. 2021). Lehota na
predkladanie ponúk je do 04. 05. 2021 do 9:00 hod.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Proces VO stále trvá z dôvodu dotazovania uchádzačov. Po ukončení a dodržaní stanovených lehôt
bude kompletná dokumentácia VO ešte pred podpisom zmluvy zaslaná na druhú ex-ante kontrolu.
Erika Jankajová 08.06.2021
Proces VO na zhotoviteľa stavby bol ukončený a vyhodnotený 3.8.2021. Týmto dňom začala plynúť
jedenásť dňová povinná lehota na pripomienkovanie procesu VO od ostatných neúspešných
uchádzačov. To znamená, že na 11. deň od vyhodnotenia súťaže, t. j. 14.8.2021 (sobota), takže
najbližší pracovný deň 16.8.2021 môže dôjsť k podpisu. Po podpise zmluvy oboma stranami bude
kompletná dokumentácia z VO zaslaná na kontrolu na riadiaci orgán. Zmluva bude účinná až po
kontrole VO.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

122/2019
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Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta prevziať iniciatívu v celom procese
rokovania s LPUS za účelom nájdenia konkrétneho riešenia, ktoré predloží MsZ v termíne do 13. 12.
2019.
Nové skutočnosti :
Prebiehajú rokovania za účasti p. primátorky.
13.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá.
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá. 08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Rokovania neprebiehajú za účasti primátorky, ako to je v uznesení uvedené.

129/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičné zámery: 1. rekonštrukcia budovy
súp. č. 2060 na parc. č. C KN 37/2, k. ú. Snina (Budova MsÚ), 2. rekonštrukcia budovy súp. č. 4165
na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova), 3. rekonštrukcia budovy súp. č. 300 na
parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova).
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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V súčasnosti na základe schválených finančných prostriedkov na rok 2020 oddelenie výstavby, ÚP,
ŽP a SP pripravuje súťaž na Rekonštrukciu budovy MsÚ, vrátane ktorej bude riešená aj
elektroinštalácia priestorov, ktoré neboli doteraz rekonštruované – rekonštrukcia MsÚ
a elektroinštalácia by sa mala realizovať súbežne.
Nové skutočnosti :
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
V najbližších dňoch mesto pristúpi k podpísaniu zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie budovy súp. č. 2060 na parc. č. C KN 37/2, k. ú. Snina (Budova MsÚ)
s vysúťaženým projektantom. Časový harmonogram po podpísaní zmluvy – 60 dní na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre povolenie realizáciu stavby (03/2020-05/2020).
Nové skutočnosti :
1. Mesto má podpísanú zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia
budovy MsÚ – zmluva zverejnená dňa 02.03.2020 a účinná od 03.03.2020.
2. Mesto Snina vyhlásilo súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia
budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova).
3. Mesto konzultuje s konateľom spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o. požiadavky, ktoré je potrebné
zosúladiť s požiadavkami a odporúčaniami pamiatkového úradu pred vyhlásením súťaže na
vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN
1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova) – rekonštrukciou, nadstavbou a prístavbou daného
objektu navrhuje mesto vytvorenie nového neurologického oddelenia, ktoré nemocnica musí mať
zriadené za podmienky 24/7 v prípade, že má byť zaradená do pevnej siete poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti :
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
1. Mesto má podpísanú zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia
budovy MsÚ – zmluva zverejnená dňa 02.03.2020 a účinná od 03.03.2020. Z dôvodu opatrení
v dôsledku situácie s epidémiou koronavírusu, bola akceptovaná žiadosť od projektanta o predĺženie
termínu na odovzdanie projektovej dokumentácie o 30 kalendárnych dní.
2. Mesto Snina vyhlásilo súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia
budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova) a má už podpísanú
zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie.
3. Mesto konzultuje s konateľom spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o. požiadavky, ktoré je potrebné
zosúladiť s požiadavkami a odporúčaniami pamiatkového úradu pred vyhlásením súťaže na
vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN
1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova) – rekonštrukciou, nadstavbou a prístavbou daného
objektu navrhuje mesto vytvorenie nového neurologického oddelenia, ktoré nemocnica musí mať
zriadené za podmienky 24/7 v prípade, že má byť zaradená do pevnej siete poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
Nové skutočnosti :
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
1. Rekonštrukcia budovy MsÚ – bez zmeny.
2. Rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova)prebiehajú rokovania o dispozičnom usporiadaní jednotlivých priestorov.
3. Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova)bez zmeny.
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1. Rekonštrukcia budovy MsÚ - na rekonštrukciu MsÚ má mesto spracovanú PD, projekt rieši
rekonštrukciu budovy mestského úradu, ktorý je zameraný na stavebné úpravy a modernizáciu
vnútorných priestorov na 1NP – 5.NP.
V rámci tejto investičnej akcie postupne prebiehajú rekonštrukčné práce na jednotlivých podlažiach za
plnej prevádzky objektu mestského úradu bez obmedzenia pre verejnosť.
Doposiaľ boli zrealizované a ukončené tieto časti –
- rekonštrukcia časti elektro v okruhu technologická miestnosť, dispečing a miestnosť servera
- rekonštrukcia priestorov toaliet na 2.NP vrátane elektro rozvodov
2. Rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova)mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu, prebieha proces povolenia.
3. Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova)prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1. 2. Rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková
budova)- mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu, prebieha proces povolenia.
2. 3. Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna
budova)- prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
2. Rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova)projektová dokumentácia vypracovaná, prebieha proces povolenia.
3. Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova)prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1. Rekonštrukciu budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova)prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1. rekonštrukcia budovy súp. č. 2060 na parc. č. C KN 37/2, k. ú. Snina (Budova MsÚ) – projektová
dokumentácia vypracovaná – SPLNENÉ uznesenie
2. rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova) –
projektová dokumentácia vypracovaná – SPLNENÉ uznesenie
3. rekonštrukcia budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova) projektová dokumentácia vypracovaná.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
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Investičný zámer 129/2019 je investičný zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne
bude rekonštrukcia realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu daného
investičného
zámeru. Nakoľko na všetky 3 investičné zámery je už vypracovaná projektová dokumentácia,
považujem tento investičný zámer ako celok - SPLNENÉ uznesenie.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

HK : Uznesenie nie je splnené, znelo : s ch v a ľ u j e investičné zámery: 1. rekonštrukcia
budovy.
Splnené bude po ukončení rekonštrukcie v zmysle uznesení v bodoch 1,2,3.
Nové skutočnosti
1. rekonštrukcia budovy súp. č. 2060 na parc. č. C KN 37/2, k. ú. Snina (Budova MsÚ) – projektová
dokumentácia vypracovaná, rekonštrukcia priestorov ukončená - SPLNENÉ uznesenie,
2. rekonštrukcia budovy súp. č. 4165 na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina (Prevádzková budova) –
projektová dokumentácia vypracovaná,
3. rekonštrukcia budovy súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, k. ú. Snina (Administratívna budova) projektová dokumentácia vypracovaná.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
146/2019
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) Rozpracovanie alternatívy vysporiadania vzťahov
medzi stranami formou spoločného podniku, t. j. spôsobom podľa čl. II ods. 5 písm. b) Memoranda o
vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci. b) Účel spoločného podniku: správa a rozvoj rekreačnej
oblasti Sninské rybníky pre verejnoprospešné účely, podnikateľské a rozvojové účely, ktorú bude
zabezpečovať mesto Snina. c) Predmet vkladu do majetku subjektu Joint – venture (entita existujúca
alebo novozaložená) budú aktíva vzájomne odsúhlasené stranami a zodpovedajúce hodnote určenej
znaleckým posudkom. d) Termíny a míľniky ďalšieho postupu rozpracovania riešenia: 1.
Špecifikovanie aktív, ktoré môžu byť predmetom vkladu do spoločného podniku a podpis zmluvy o
mlčanlivosti k vykonaniu due diligence (hĺbkového auditu) v subjektoch, ktorých aktíva môžu
predstavovať vklad do spoločného podniku. Termín: do 20. 12. 2019 2. Príprava data room a due
diligence (hĺbkový audit) v subjektoch, ktorých aktíva majú predstavovať vklad do spoločného
podniku, pričom výsledky jednotlivých auditov budú známe stranám. Termín do: 31. 01. 2020 3.
Valuácia (znalecké ohodnotenie) aktív, ktoré podľa vzájomného konsenzu strán majú predstavovať
vklad strán do subjektu Joint – venture. Termín: do 01. 03. 2020 4. Predloženie návrhu dokumentácie
na schválenie mestskému zastupiteľstvu v meste Snina k: a) predmetu a hodnote vkladov, b) vzniku
spoločného podniku, c) spôsobu spolupráce v spoločnom podniku Termín: do 01. 04. 2020 4. Podpis
dokumentácie. Termín: do 10 dní odo dňa rozhodnutia mestského zastupiteľstva mesta Snina. 6.
Realizácia práv a povinností vyplývajúcich z podpísanej dokumentácie. Termín: najneskôr do 31. 12.
2020
Nové skutočnosti :
Prebiehajú rokovania za účelom vkladu aktív do spoločného podniku a jeho vytvorenia.
13.01.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá
21.02.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Nové skutočnosti :
Na najbližšie zasadnutie bude predložená zmena uzn. č. 146/2019 z dôvodu aktualizácie termínov.
08.04.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Prebieha právny audit a zabezpečenie ekonomického ohodnotenia aktív, ktoré boli navrhnuté ako
predmet vkladu spoločného podniku.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Dňa 31.07.2020 sa uskutočnilo Vyhodnotenie predložených cenových ponúk k vypracovanou
znaleckých posudkov za účelom vykonania ekonomického auditu aktív, ktoré boli ponúknuté ako
aktíva spoločného podniku. Vypracovanie cenových ponúk sa týkalo stanovenia všeobecnej hodnoty
podniku VPS Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO: 43904157 a stanovenia
všeobecnej hodnoty podniku LPUS, družstvo, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO:
47254157. Boli doručené dve cenové ponuky k vypracovaniu znaleckých posudkov – ponuka od
spoločnosti BCSR Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica v hodnote 3 200 € bez DPH
pre stanovenie všeobecnej hodnoty VPS Snina, s.r.o. a 4 300 € bez DPH pre stanovenie všeobecnej
hodnoty podniku LPUS, družstvo a ponuka od spoločnosti JHS s.r.o., Sládkovičova 10, 036 01 Martin
v hodnote 15 000 € bez DPH pre stanovenie všeobecnej hodnoty podniku VPS Snina, s.r.o., a 10 000 €
bez DPH pre stanovenie všeobecnej hodnoty podniku LPUS, družstvo.
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť BCSR Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská
Bystrica, ktorá predložila najnižšiu cenu za vypracovanie znaleckých posudkov pre vyššie uvedený
rozsah.
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Bol spracovaný a doručený znalecký posudok, budú prebiehať stretnutia za účelom stanovenie
ďalšieho postupu.
24.11.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
V zmysle rokovaní bola pracovnou skupinou odsúhlasená kúpa podielov LPD. Do MsZ bude
predložený materiál na schválenie zmeny tohto uznesenia.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
175/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer: Rekonštrukcia budovy
súp. č. 1630 na parc. č. C KN 2224/3, 2224/4, 2224/5 a 2224/25, k. ú. Snina (Materská škola
Palárikova). Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
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Nové skutočnosti :
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
V najbližších dňoch mesto pristúpi k vyhláseniu súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Časový harmonogram – 03/2020.
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Dôvody neplnenia vysvetlí kompetentný pracovník na zasadnutí MsZ
Nové skutočnosti :
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nakoľko je vedomosť o zrušení 2 kola výzvy, kde sa mesto plánovalo zapojiť, je nateraz
bezpredmetné vyhlásiť súťaž na projektanta – nová výzva môže mať úplne iné podmienky a vždy je
jednoduchšie a hlavne efektívne robiť projektovú dokumentáciu presne podľa podmienok konkrétnej
výzvy. A vzhľadom na momentálnu ekonomickú situáciu mesta, rekonštrukciu tejto škôlky určite
nebudeme vedieť zvládnuť z vlastných zdrojov.
Plánované uzavretie 2. kola výzvy 26.6.2020 http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vystavba_predskolskych_zariadeni/ozna
menie%20o%20uzatvoreni%20vyzvy%20MS.pdf
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Bez zmemy
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Mesto Snina má podpísanú zmluvu o dielo č.14/2021/OV zo dňa 24.08.2021, účinná odo dňa
26.08.2021 na zhotovenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia budovy Materská škola ul.
Palárikova Snina. Mesto sa pripravuje na podanie žiadosti o NFP.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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186/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spolufinancovanie projektu „Bieszczady – Poloniny,
dve krajiny – jedna značka“ podporeného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu regionálneho
rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 4 820,93 EUR z
celkových oprávnených výdavkov projektu.
Nové skutočnosti :
Mesto Snina, ako partner mikroprojektu „Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka“,
pripravilo dokumenty potrebné k podpisu zmluvy a odoslalo ich poľskému partnerovi - Powiat
Bieszczadzki. V termíne 06.03.2020 sa uskutoční v Ustrzykach Dolnych podpis zmluvy
spolufinancovanie.
Erika Jankajová, 25.02.2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová, 14. 04. 2020
V termíne 24.04.2020 bola predsedom PSK podpísaná zmluva o FP. Mesto Snina v súčasnej dobe
pripravuje ďalšiu dokumentáciu mikroprojektu „Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka“,
ktorá je jeho súčasťou.
Erika Jankajová 13. 05. 2020
V termíne 26.05.2020, Mesto Snina zrealizovalo výberové konanie na pozíciu referenta, koordinátora
kancelárie TIC RO sninské rybníky. Od 01.06.2020 na obdobie jedného roka je v rámci aktivít
projektu vytvorená pracovná pozícia na tvorbu databáz podnikateľov, turistické ponuky z poľsko slovenských hraníc, iniciovanie a koordinácia spoločných slovensko - poľských aktivít v cestovnom
ruchu, organizácia podujatí propagujúcich značku, získavanie finančných prostriedkov na propagáciu
a rozvoj značky, spolupráca s centrom Ustrzyki Dolne, zabezpečenie toku informácií medzi
podnikateľmi, propagácia potenciálu vydávaním publikácií, pomocou nástrojov navrhnutých
v stratégii rozvoja značky budovanie prestíže a symboliky značky.
Erika Jankajová 08. 06. 2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová, 04. 09. 2020
V termíne 1.10.2020 bola na úrad PSK doručená mimoriadna monitorovacia polročná správa
o postupe realizácie mikroprojektu.
Prebehlo VO na zabezpečenie chodu kancelárie. V termíne 11.09.2020 bolo zorganizované poľským
partnerom Ustrzyki Dolne pracovné stretnutie (workshop) zamerané na budovanie spoločnej značky,
Stratégie turistickej značky Bieczczady a Poloniny.
Erika Jankajová 19.10.2020
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Bolo zakúpené multifunkčné zariadenie do kancelárie. 29.10.2020 prebehlo online stretnutie,
propagácia a marketing značky Bieszczady. Doplnkovou aktivitou je nadviazanie spolupráce so
spoločnosťou ANTIK Telecom na spustenie prevádzky bikesharingu v meste Snina. 12. a 13. 11. 2020
online stretnutie s Poľským partnerom projektu, určenie ďalších postupov pri budovaní cezhraničnej
strategickej značky. Prebieha príprava konceptu propagačných materiálov.
Erika Jankajová 30.11.2020
Na základe kontroly mimoriadnej monitorovacej polročnej správy o postupe realizácie mikroprojektu
bolo mesto Snina vyzvané kontrolných orgánom na doplnenie predmetnej správy.
V mesiaci 12/2020 bol poľským partnerom prezentovaný logo-manuál navrhnutej značky. Ďalej bol
zrealizovaný prieskum trhu na propagačné materiály.
Erika Jankajová 27. 01.2021
V prvom marcovom týždni bola predložená Správa o postupe realizácie mikroprojektu za obdobie
09/2020 – 02/2021.
V spolupráci s poľským partnerom bola zorganizovaná výtvarná súťaž pre deti prvého stupňa
základných škôl u poľského partnera a ZUŠ v meste Snina.
Momentálne prebiehajú prípravy na športové podujatie, ktoré sa uskutoční v mesiaci júl 2021.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Vydanie propagačných materiálov k mikroprojektu Bieszczady – Poloniny, dve krajiny jedna značka.
Na základe obmedzení spojených s rekonštrukciou cyklistických trás v časti Národného parku
Poloniny a nariadení spojených s pandémiou sa vedúci partner projektu rozhodol toto podujatie zrušiť.
Na miesto neho sa plánuje uskutočniť jednodňové športové podujatie, ktoré je naplánované na
04.07.2021. Pôjde o rodinný športový beh pre poľské a slovenské deti vo veku 3-14 rokov a
dospelých. Beh bude prebiehať v obci Czarna (Poľsko).
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Mäkké aktivity projektu, ako aj celý projekt mal byť ukončený po predĺžení k 31.08.2021, avšak
poľský vedúci partner požiadal o opätovné predĺženie projektu do 30. 10. 2021, tým činom bola
pripravená a na riadiaci orgán zaslaná priebežná monitorovacia správa k dňu 03. 09. 2021.
Erika Jankajová 03. 09. 2021

196/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – kúpu pozemkov,
ktoré sú v celosti zapísané na LV č. 200, vedenom Okresným úradom Snina pre k. ú. Snina, vo
vlastníctve Slovenskej republiky a v správe - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61
Bratislava (ďalej len „ŽSR“), za kúpnu cenu vo výške 9 611,80 € bez DPH (11 534,16 € s DPH), do
vlastníctva Mesta Snina, Strojárska 2060/95, IČO: 00323560, na základe ponuky a návrhu kúpnej ceny
ŽSR zo dňa 02. 01. 2020, pričom ide o kúpu týchto nehnuteľností pozemkov: - parc. č. CKN 2591/15,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 21 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/93,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 23 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/94,
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druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 21 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/95,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 21 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/96,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/97,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/98,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN 2591/99,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 33 m2 , v podiele 1/1, - parc. č. CKN
2591/100, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 23 m2 , v podiele 1/1, - parc. č.
CKN 2591/135, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 261 m2 , v podiele 9/10.
Nové skutočnosti :
Uznesenie, ako prejav záujmu o dané nehnuteľnosti, bolo zaslané ŽSR.
12.05.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca odd. SMaS
Nezmenené.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
02.09.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Železnice SR zaslali listom zo dňa 07.05.2021 návrh Kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v
zmysle vyššie citovaného uznesenia. Kúpne zmluvy v6 vyhotoveniach boli podpísané pani
primátorkou a spätne zaslané na podpis ŽSR dňa 31.05.2021. Po podpise zmluvy štatutárom ŽSR a jej
zverejnení v centrálnom registri zmlúv pri Úrade vlády SR, bude Železnicami SR zaslaná faktúra k
úhrade kúpnej ceny pozemkov a po jej úhrade budú mestu Snina zaslané všetky podklady k podaniu
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Splnené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
218/2020

Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
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v zmysle 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN 8125/4, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č.
19.00881/2019, vyhotoveným spoločnosťou Hrdlička Slovakia, s. r. o., Moyzesova 46, 040 01
Košice a overeným pod G1-87/2019 dňa 09. 05. 2019, odčlenením z pozemku parcelné číslo
EKN 6006, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 234 m2, ktorý je zapísaný na LV č.
8216, vedeného Okresným úradom Snina, katastrálnym odborom pre obec Snina, katastrálne
územie Snina, v spoluvlastníckom podiele 1/1 vo vlastníctve mesta Snina, za cenu 315,- € za
celkovú výmeru 15 m2, t. j. 21,- €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 383/2019
vyhotoveného znalcom Ing. Pavlom Maťufkom dňa 24. 11. 2019, do vlastníctva spoločnosti –
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361,
v zastúpení: Ing. Rita Semanová Bröstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné služby
a JUDr. Samuel Szunyog, vedúci odboru Vlastnícky a komunikačný manažment. Kupujúci
uhradí všetky náklady spojené s predmetným prevodom.
Prevod nehnuteľností je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a
§ 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená v zmysle § 13 ods. 1 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 :
V tejto veci nenastali nové skutočnosti.
08.06.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.08.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
24.11.2020r. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Opätovne oslovená Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice k potrebným
úkonom.
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26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
235/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov s ch v a ľ u
j e investičný zámer „Vybudovanie workoutovej infraštruktúry v meste Snina“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti
Mesto si podalo žiadosť o dotáciu na základe výzvy pre regionálny príspevok prostredníctvom OÚ
Snina, stále prebieha proces administratívnej kontroly žiadosti.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Mesto má spracované projektové dokumentácie na dve workoutové ihriská – v topoľovej aleji a pri
CVČ.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Projektové dokumentácie vypracované – uznesenie splnené.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

oddelenie výstavby splnené, no celkovo zatiaľ nesplnené

262/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Moderné technológie v meste Snina“ v rámci Integrovaná infraštruktúra 2014 –
2020 – kód výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP, s ch v a ľ u j e zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami výzvy a v súlade s plánovaným harmonogramom realizácie aktivít projektu počas
obdobia trvania celého projektu a prevádzky; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného nenávratného finančného príspevku v sume počas obdobia trvania celého
projektu. Celková výška spolufinancovania zo strany mesta je 23 790,84 EUR, čo tvorí 5 % z
celkových oprávnených výdavkov projektu žiadateľa.
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Nové skutočnosti :
Dňa 26. 08. 2020 bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Moderné
technológie v meste Snina“ s požadovanou výškou nenavráteného finančného príspevku 440 053,11 €.
Erika Jankajová 04. 09. 2020
Dňa 10. 09. 2020 bola mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
a následne dňa 25. 09. 2020 bola žiadosť o NFP doplnená. Momentálne prebieha odborné hodnotenie
žiadosti.

Erika Jankajová 19.10.2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová 30.11.2020
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v stave na doplnení podľa usmernenia RO v systéme
itms2014+. Momentálne prebieha odborné hodnotenie žiadosti.
Erika Jankajová 27.01.2021
Prebieha odborné hodnotenie.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Prebieha odborné hodnotenie. Žiadosť o FP je predložená prostredníctvom systému ITMS2014+.
Trvanie hodnotenia je v kompetencii poskytovateľa grantu.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Žiadosť o NFP bola schválená, zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a následne
zverejnená. Projekt je v procese realizácie.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

248/2020

Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta Snina v spolupráci s VPS
Snina, s. r. o., nájsť technické riešenie a následne zrealizovať opravu bazénu v areáli RO Sninské
Rybníky tak, aby mohol byť využívaný na svoj účel a prevádzkovaný v letnej sezóne.
Termín: 30. 06. 2021
Nové skutočnosti :
stavby, I.ETAPA – apríl 2013 – predmetom projektovej dokumentácie je riešenie stavebných objektov
SO 01 Detský bazén
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SO 02 Čistiaca zóna
SO 03 Sociálne zariadenie
SO 04 Vodovodná prípojka – úžitková voda
SO 05 Vodovodná prípojka – pitná voda
So 06 Kanalizačná prípojka- splašková
SO 07 Kanalizačná prípojka – dažďová
SO 08 Odberné elektrické zariadenie
SO 09 terénne úpravy a spevnené plochy
SO 10 Rozšírenie distribučnej NN siete
V rámci stavebného objektu SO 01 Detský bazén sú riešené konštrukcie detského bazéna a
podzemného objektu úpravne bazénovej vody. Navrhovaný detský bazén je situovaný do priestoru
existujúceho bazéna v areáli RO Rybníky Snina, existujúci bazén je železobetónovej konštrukcie
hĺbky cca 1,20 m s povrchom z PVC fólie. Danú PD vrátane rozpočtu je potrebné aktualizovať.
Naďalej prebiehajú rokovania o vytvorení spoločného podniku s urbariátom. Riešenie tejto investície
bude predmetom ďalších rokovaní s urbariátom k problematike spoločného rozvoja RO Sninské
Rybníky.
Bez zmeny
Nakoľko naďalej prebiehajú rokovania o vytvorení spoločného podniku s urbariátom. Riešenie tejto
investície bude predmetom ďalších rokovaní s urbariátom k problematike spoločného rozvoja RO
Sninské Rybníky.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti:
Oddelenie výstavby pripraví na najbližšie mestské zastupiteľstvo návrh na zrušenie daného uznesenia
č. 248/2020, nakoľko je pripravovaný nový investičný zámer predkladaný v zastupiteľstve –
Rekonštrukcia areálu biokúpaliska v RO Rybníky Snina, k. ú. Snina.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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259/2020

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer Rekonštrukcia budovy súpis. č. 2533 na parc. č. C KN 142/23, k. ú. Snina (elokované
pracovisko, 1.mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava) a multifunkčné centrum
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti :
Oddelenie výstavby zadalo objednávku na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie
budovy súpisné číslo 2533 na parc.č. C KN 142/23, k.ú. Snina – rekonštrukcia strechy vrátane
položkovitého rozpočtu a výkazu výmer na základe cenovej ponuky zo dňa 05.10.2020 , v termíne do
30.11.2020.
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer
budovy súpisné číslo 2533 na parc.č. C KN 142/23, k.ú. Snina dodaná v termíne 25.11.2020.
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1.Investičný zámer - Rekonštrukcia budovy súpis. č. 2533 na parc. č. C KN 142/23, k. ú. Snina
(elokované pracovisko, 1.mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava) – projektová
dokumentácia vypracovaná, uznesenie splnené.
2. Investičný zámer -Multifunkčné centrum, oddelenie výstavby pripravuje podklady na spustenie
súťaže na obstaranie projektanta.
26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1.Investičný zámer - Rekonštrukcia budovy súpis. č. 2533 na parc. č. C KN 142/23, k. ú. Snina
(elokované pracovisko, 1.mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava) – projektová
dokumentácia vypracovaná, uznesenie splnené.
2. Investičný zámer -Multifunkčné centrum, oddelenie výstavby má vysúťaženého projektanta na
projektovú dokumentáciu.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
1.Investičný zámer - Rekonštrukcia budovy súpis. č. 2533 na parc. č. C KN 142/23, k. ú. Snina
uznesenie splnené.
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2. Investičný zámer -Multifunkčné centrum, na základe zmluvy o dielo zverejnenej dňa 29.03.2021 a
účinnej odo dňa 30.03.2021 prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie, s termínom – do 90 dní
odo dňa účinnosti.
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miko
Uznesenie splnené iba za oddelenie výstavby
Bez zmeny
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

260/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s realizáciou projektu s názvom „Plaváreň Snina –
vybavenie priestorov“, ktorý bol predložený dňa 31. 07. 2020 v rámci výzvy číslo 3/OÚ-SV/2020, na
predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
v pôsobnosti Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom
Okresného úradu Snina.
Nové skutočnosti :
Projekt „Plaváreň Snina – vybavenie priestorov“ - Výbor *OÚ v Snine navrhuje zaradiť do ročných
priorít okresu Snina (tzn. Projekt schválený v plnej výške).
Erika Jankajová 19.10.2020
27.11.2020 bola na mestský úrad doručená Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „Plaváreň Snina –
vybavenie priestorov“ z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Po podpise
zmluvy primátorkou mesta Snina budú mestu Snina poukázané finančné prostriedky vo výške 70
981,0 Eur. na realizáciu aktivít projektu.
Erika Jankajová 30.11.2020
Finančné prostriedky z tohto projektu boli poukázané na účet mesta dňa 29.12.2020.
Erika Jankajová 27.01.2020
V termíne do 31. 03. 2021 prebehol proces VO na vybavenie priestorov plavárne (interiér). Na základe
výsledkov VO boli podpísané zmluvy alebo zadané objednávky s úspešnými uchádzačmi
vysúťaženého vybavenia - v súlade s projektom „Plaváreň Snina – vybavenie priestorov“ a v súlade s
podmienkami zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. Momentálne prebiehajú VO na
zabezpečenie kapitálových výdavkov.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Pobiehajú verejné obstarávania na zabezpečenie kapitálových výdavkov.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
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VO na nákup detského kútika a čistiaci stroj boli ukončené. Po dodaní tovaru a jeho úhrade bude
dokumentácia odoslaná na kontrolu na MIRRI SR.
Erika Jankajová 03. 09. 2021

261/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s realizáciou projektu s názvom „Park aktivít“, ktorý
bol predložený dňa 24. 08. 2020 v rámci výzvy číslo 4/OÚ-SV/2021, na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v pôsobnosti Ministerstva
investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Okresného úradu Snina.
Nové skutočnosti :
Projekt „Park aktivít“ - Výbor *OÚ v Snine navrhuje zaradiť do ročných priorít okresu Snina,
s upraveným rozpočtom (tzn. Projekt schválený v krátenej výške).
Erika Jankajová 19.10.2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová 30.11.2020
Bez zmeny.
Erika Jankajová 27.01.2021
Bez zmeny.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Bez zmeny. Proces hodnotenia prebieha.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Žiadosť o regionálny príspevok na projekt „Park aktivít“ bola schválená a následne bola podpísaná
oboma zmluvnými stranami. Zmluva bola zverejnená v CRZ 29. 07. 2021. Prebieha proces VO na
zhotoviteľa diela.
Erika Jankajová 03. 09. 2021
266/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e v súlade § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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
časti pozemku parc. č. CKN 5066/335, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 449 m2, zap. na LV
č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva manželov – Miroslav
Chalachan, Ing. Miroslava Chalachanová, bytom Študentská 1472/35, 069 01 Snina a do vlastníctva
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ostatných dotknutých vlastníkov priľahlých nehnuteľností pozemkov a stavieb – bytových domov so
súp. číslom 1472, 1473 a 1474 na Študentskej ulici v Snine.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetného pozemku a skutočnosť, že
žiadatelia bývajúci v bytových domoch so súp. číslom 1472, 1473 a 1474 sú vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností pozemkov, na ktorých majú záhradky. Parcela č. CKN 5066/335 slúži ako prístupová
cesta k týmto záhradkám, ktorú si svojpomocne upravili a starajú sa o ňu a slúži im ako ochrana ich
majetku.
Nové skutočnosti :
Bola zaslaná objednávka na spracovanie geometrického plánu za rozčlenenie parcely.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené
24.11.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Po dohode s geodetom a dotknutými vlastníkmi bude zrealizované stretnutie na tvare miesta.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
267/2020

Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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 časti pozemku parc. č. CKN 2567/1, druh pozemku – ostatná
plocha,
o výmere 3 932 m2, zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre k.
ú. Snina, do vlastníctva žiadateľa – Merga Michal, bytom Gen. Svobodu 2447/1, 069 01
Snina, ktorý je vlastníkom priľahlých nehnuteľností pozemkov, zapísaných na LV č. 3186, k.
ú. Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že táto časť predmetnej parcely je
pre mesto prebytočná a skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom stavieb a priľahlých pozemkov
parc. č. CKN 2459/10, CKN 2459/11 a CKN 2567/7, zap. na LV č. 3186. Pozemok parc. č.
CKN 2567/1, resp. jeho časť chce pán Merga odkúpiť za účelom zabezpečenia prístupu
motorových vozidiel väčších rozmerov (kamiónov) k príslušným objektom v jeho vlastníctve
na Budovateľskej ulici v Snine.
Nové skutočnosti :
Bola zaslaná objednávka na spracovanie znalecké posudku.
14.10.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
K uverejnenému zámeru boli zaslané pripomienky, po ich vyhodnotení bude zvolený ďalší postup.
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24.11.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Na základe písomného stanoviska pána Michala Mergu zo dňa 18.03.2021 k pripomienkam
spoločnosti Plastics - trade a.s., zo dňa 12.10.2020, bude zrealizované stretnutie oboch strán na tvare
miesta za účasti hlavného kontrolóra a pracovníka OSMaS za účelom dohody a vyjasnenia prípadných
nejasností vo veci odpredaja časti parcely č. CKN 25
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Zrealizované stretnutie za účasti pána Ing. Lipovského, konateľa spoločnosti Plastics – Trade, a.s.,
pána Michala Mergu, hlavného kontrolóra MsÚ Snina a pracovníčky oddelenia SMaS – Ing.
Bandžákovej, na ktorom boli opakovane vznesené dôvody pána Ing. Lipovského, prečo predmetnú
časť parcely č. CKN 2567/1 neodpredať do vlastníctva pána Mergu.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
276/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e na v e d o m i e predloženie žiadosti dňa 28.2.2020 o
nenávratný finančný príspevok s názvom ,,Snina – mesto pripravené na klimatické zmeny“ z
Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR – kód výzvy č. ACC02, s c h v a ľ u j e spolufinancovanie
projektu s názvom ,, Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“, kód ACC02/04 v rámci
programu SK-Klíma financovaného z Nórskych grantov vo výške 355 756,- € (v zmysle žiadosti o
projekt), minimálne však 5% z celkových oprávnených výdavkov a ďalej sa zaväzuje uhradiť
akékoľvek ďalšie vzniknuté neoprávnené výdavky. Zároveň sa mesto Snina zaväzuje financovať
udržateľnosť projektových aktivít po celú dobu udržateľnosti projektu tak, aby boli zachované ciele
programu.
Nové skutočnosti :

Projekt bol schválený a výška schváleného grantu je 1 389 200 EUR. V najbližších dňoch dôjde k
podpisu zmluvy.
Erika Jankajová 30.11.2020
V termíne 25.11.2020 Mesto Snina prijalo ponuku na poskytnutie grantu, vystavenú MŽP SR,
akceptovalo ju v plnom rozsahu.
Bola podpísaná partnerská dohoda s domácim partnerom projektu, ktorým je Rímsko-katolícka
farnosť Svätého kríža, Snina (16.12.2020) a partnerská dohoda so zahraničným partnerom, ktorým je
Norsk institutt for biookonomi (17.12.2020). Mestu Snina bol dňa 19. 01. 2021 doručený Návrh
projektovej zmluvy. Prebieha overovanie údajov a právne posúdenie zmluvy.
Erika Jankajová 27.01.2021
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa
zmene klímy“ (SK-KLIMA) spolufinancovanie z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. 21/2021/7.7 bola dňa 26. 02. 2021 zverejnená v Centrálnom
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registri zmlúv. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv t. j. 27. 02. 2021.
Prvá zálohová platba (vo výške 20 % z celkovej sumy grantu) od správcu programu bola v plnej výške
pripísaná na projektový účet dňa 30. 03. 2021; následne bola splnená povinnosť v súlade s
Projektovou zmluvou a zaslané spolufinancovanie Mesta Snina vo výške 20 % na projektový účet.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Dňa 27.05. bola k projektu Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu uskutočnená úvodná
konferencia (povinná aktivita projektu), ktorá sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu konala v
počte 25 osôb ale súčasne bola streamovaná na facebookovej stránke Mesta Snina, aby sa naplnila
povinná publicita.
K dnešnému dňu prebehlo jedno úspešné verejné obstarávanie na webové sídlo projektu, ktoré je v
súlade s Projektovou zmluvou potrebné zriadiť.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
V požadovanom termíne bola Ministerstvu životného prostredia SR zaslaná priebežná správa
o projekte v ktorej boli vydokladované výdavky v rámci projektu. Bolo ukončené verejné obstarávanie
na Analýzu odtoku dažďovej vody v Meste Snina a zaslané na kontrolu pred podpisom zmluvy
Ministerstvu životného prostredia SR.
Erika Jankajová 03. 09. 2021

288/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e a) v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona . 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 nehnuteľností pozemkov v k. ú.
Snina zámenou podľa reálneho užívania. Predmetom zámeny sú tieto pozemky: - parc. č. CKN
1813/250, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 472 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO:
00323560, - parc. č. CKN 1813/262, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 417 m2 , zap. na LV č.
2346, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve manželov: Holota Ján a
Holotová Anna, rod. Čopíková, obaja trvale bytom Podhorská 1210/42, 069 01 Snina, - parc. č. CKN
1813/251, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 363 m2 , zap. na LV č. 3495, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Ing. Matiová Božena, rod. Jurová, trvale bytom
Starozagorská 1392/41, 040 23 Košice; Dôvodom hodným osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že
žiadatelia - dotknutí vlastníci nehnuteľností predmetných pozemkov na Ul. Dukelskej reálne užívajú
pozemky, ktoré právne nie sú v ich vlastníctve. Tento stav vznikol v minulosti pri prevádzaní daných
pozemkov a ich následnom zápise do katastra nehnuteľností. Z tohto dôvodu je potrebné predmetné
pozemky majetkovo právne usporiadať a zreálniť užívateľský a právny stav. b) zmluvný prevod zámenu nehnuteľností pozemkov, ktorá sa realizuje na základe reálneho užívania parciel takto: pozemok parc. č. CKN 1813/250, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 472 m2 , zap. na LV č.
3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, sa prevádza do bezpodielového vlastníctva manželov –
Holota Ján, rod. Holota, nar. 25.02.1956, r. č.: 5602257276 a Holotová Anna, rod. Čopíková, nar.
15.06.1959, r. č.: 5956156338, obaja trvale bytom Podhorská 1210/42, 069 01 Snina, - pozemok parc.
č. CKN 1813/262, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 417 m2 , zap. na LV č. 2346, vedenom
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Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve manželov: Holota Ján, rod. Holota, nar.
25.02.1956, r. č.: 5602257276 a Holotová Anna, rod. Čopíková, nar. 15.06.1959, r. č.: 5956156338,
obaja trvale bytom Podhorská 1210/42, 069 01 Snina, sa (zamieňa) prevádza v podiele 1/1 do
vlastníctva: Ing. Matiová Božena, rod. Jurová, nar. 13.06.1990, r. č.: 9056138883, trvale bytom
Starozagorská 1392/41, 040 23 Košice, - pozemok parc. č. CKN 1813/251, druh pozemku – ostatná
plocha o výmere 363 m2 , zap. na LV č. 3495, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo
vlastníctve: Matiová Božena, rod. Jurová, nar. 13.06.1990, r. č.: 9056138883, trvale bytom
Starozagorská 1392/41, 040 23 Košice, sa (zamieňa) prevádza do vlastníctva: Mesto Snina, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560.
Nové skutočnosti :
Zámenná zmluva pripravená na podpis.
24.11.2020 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
21.01.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
12.04.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
Vysvetlené pri uznesení č. 488/2018:
Zámenná zmluva nie je podpísaná z dôvodu, že na LV č. 3495 v časti „C“ je zapísaná ťarcha, (právo
užívania pre rodinného príslušníka dotknutej vlastníčky), ktorá sa vzťahuje aj na parcelu č. CKN
1813/251, ktorá je predmetom zámeny. Túto ťarchu môže zrušiť len dotknutá vlastníčka – Ing.
Matiová Božena, ktorá musí požiadať zmluvne o zrušení predmetnej ťarchy na príslušnom katastri
nehnuteľností. Bola o tom oboznámená, avšak k dnešnému dňu táto ťarcha zrušená nebola.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nezmenené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
311/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e predloženie projektu s názvom „Snina –
mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a
inklúzia Rómov pod výzvou číslo LDI01 na predkladanie projektov financovaných z Nórskych
grantov a štátneho rozpočtu SR.
Nové skutočnosti :
Mesto Snina sa zapojilo do výzvy LDI01 a v termíne 30.11.2020 predložilo projekt s názvom „Snina –
mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“. Projekt bol tvorený s partnermi projektu, ktorými sú
oficiálni partneri projektu: Armáda spásy Nórsko, Rómske centrum Ternipen, Obec Ulič, Armáda
spásy Slovensko. Okrem partnerov projektu sa na príprave projektu podieľali spolupracujúce
organizácie: CVČ Snina, Mestský futbalový klub, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny
Snina, terénna sociálna práca v Snine, MŠ Perečínska Snina, MŠ Budovateľská Snina, MŠ
Československej armády Snina, MŠ Plárikova Snina, ZŠ Komenského Snina, ZŠ Budovateľská Snina,
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ZŠ Študentská Snina, ZUŠ Snina, EduRoma mimovládna organizácia, ZŠ s MŠ Ulič, ZŠ s MŠ
Stakčín, CPPPaP Snina.
Dňa 18. 12. 2020 bola mestu doručené informácia o splienení kritérií administratívnej zhody a
oprávnenosti a žiadosť bola posunutá na odborné hodnotenie.
Erika Jankajová 27.01.2021
V termíne 26. 03. 2021 bolo mesto vyzvané na doplnenie žiadosti LDI01 „Snina – mesto rovnakých
príležitostí pre všetkých“ a boli sme požiadaní o predloženie odhodlanosti žiadateľa zapojiť do
projektu Rómsku komunitu, nie segregovať ju. Následne bol vypracovaný a predložený návrh
Stratégie a akčného plánu inklúzie v okrese Snina.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
18.05.2021 bolo Mesto Snina vyzvané na odobrenie cieľových hodnôt štandardných indikátorov a
indikátorov publicity. Následne bude pre Mesto Snina pripravovaná Ponuka na poskytnutie grantu.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Mesto obdržalo ponuku na poskytnutie grantu a bolo schválenie uznesenie týkajúce sa
spolufinancovanie projektu, tým činom je toto uznesenie splnené.
Erika Jankajová 03. 09. 2021

312/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie predloženie žiadosti dňa 15. 12. 2020 o dotáciu z
Enviromentálneho fondu na rok 2021 s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina“, s ch v a ľ
u j e zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v
meste Snina“ financovaného z Environmentálneho fondu, vo výške 10 507,65 Eur, minimálne však 5
% z celkových oprávnených výdavkov, a ďalej sa zaväzuje zabezpečiť financovanie neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné k dosiahnutiu jeho cieľa.
Nové skutočnosti :
Projekt predložený – v hodnotení.
Aktivity projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina“ sa viažu na obstaranie čistiacej techniky
a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry (obstaranie multifunkčného zametača, výsadbového
materiálu a výrub invazívnych drevín).
Erika Jankajová 27.01.2021
22. 02. 2021 mesto predložilo doplňujúcu dokumentáciu k žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu. V súčasnej dobe prebieha hodnotenie.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Bez zmeny.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
137

Vzhľadom na nedostatočnú alokáciu prostriedkov v rámci danej výzvy minister o žiadosti nerozhodol.
V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2021,
môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu
dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

313/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e investičný zámer: rekonštrukcia budovy súpis. č. 2061
na parc. č. CKN 37/167, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina (Dom kultúry Snina). Investičný zámer tvorí
prílohu tohto uznesenia.
Nové skutočnosti :
Doposiaľ nenastali žiadne nové skutočnosti vzhľadom k tomu, že výzva na predkladanie projektov
v operačnom programe Kvalita životného prostredia zatiaľ nebola zverejnená.
Mgr. Diana Turčík, 01.02.2021
Nové skutočnosti :
Situácia je stále rovnaká, zatiaľ neboli zverejnené žiadne nové výzvy na predkladanie projektov
Mgr. Diana Turčík, 06.09.2021

350/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e a) dôvodovú správu k návrhu na schválenie
vstupu mesta do záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, b) stanovy
záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, s c h v a ľ u j e vstup Mesta Snina
do záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster, so sídlom Námestie sv. Egídia
44, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
Nové skutočnosti :
Bola predložená žiadosť o vstup Mesta Snina do záujmového združenia právnických osôb Slovak
Smart City Cluster v termíne 30. 03. 2021 formou prihlášky.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Bez zmeny.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Na predsedníctve združenia, ktoré sa konalo dňa 06. 09. 2021 bola naša žiadosť o členstvo schválená.
Uznesenie je splnené.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

351/2021
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Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e predloženie projektu s názvom „Snina mesto,
ktoré žije v harmónii s prírodou“, v rámci programu SK-Klíma „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní
a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“ pod výzvou číslo ACC05 na predkladanie projektov
financovaných z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.
Nové skutočnosti :

Bez zmeny.
Erika Jankajová 13. 04. 2021
Bez zmeny.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Bez zmeny.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

362/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 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 časti pozemku parc. č. EKN
6033, druh pozemku – vodná plocha, vo výmere 19 577 m2 , zapísanej na LV č. 8216, vo vlastníctve:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do podielového spoluvlastníctva
žiadateľov – dotknutého vlastníka pozemkov parc. č. CKN 7079/1 a CKN 7079/2 – Juhás Peter, Ing.,
Dubnica nad Váhom a Karľová Anna, Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť
predmetných pozemkov a skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov parc. č. CKN
7079/1 a CKN 7079/2, zap. na LV č. 10357 na Lesníckej ulici v Snine. Keďže právny stav nie je
totožný so skutkovým stavom, chcú si časť pozemku parc. č. EKN 6033 vysporiadať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku do MsZ.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Splnené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

363/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 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 časti pozemku parc. č. KN
1508/99, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 276 m2 , vo vlastníctve: Mesto
Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľa – dotknutého
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vlastníka pozemkov parc. č. CKN 1555/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 800 m2 , parc. č.
CKN 1555/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 431 m2 , parc. č. CKN 1557/1 – záhrada o
výmere 2 789 m2 na Ulici 1. mája - Jozef Kirňak, bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je prebytočnosť predmetných pozemkov a skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov
parc. č. CKN 1555/5, CKN 1555/6 a CKN 1557/1, zap. na LV č. 2891 na Ulici 1. mája v Snine. Táto
parcela tvorí vstup na spomínané parcely a z tohto dôvodu žiadateľ chce pozemok vysporiadať
odkúpením.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku do MsZ.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Splnené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

364/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 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 časti pozemku parc. č. KN
1508/99, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 276 m2 , vo vlastníctve: Mesto
Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do podielového spoluvlastníctva žiadateľa –
dotknutých vlastníkov pozemku parc. č. KN 1555/3 - Ondrej Kirňak, Veronika Kirňáková, Martin
Kirňak zastúpený Jozefom Kirňakom, bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
prebytočnosť predmetného pozemku a skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkom priľahlého pozemku
parc. č. CKN 1555/3 a stavby rodinného domu, zap. na LV č. 6442 na Ulici 1. mája v Snine. Táto
parcela tvorí vstup na parcelu č. CKN 1555/3 a z tohto dôvodu žiadatelia chcú pozemok vysporiadať
odkúpením.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku do MsZ.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Splnené.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

366/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN 5078/240, druh pozemku – záhrady,
o výmere 10 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo
vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľky
– vlastníčky stavby so súp. číslom 3374 postavenej na parcele CKN 5078/238 a CKN 5078/240 na
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Gagarinovej ulici – Meždejová Mária, bytom Bratislava - Petržalka, za cenu 50,- € s tým, že kupujúca
uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a taktiež vklad do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. b) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nové skutočnosti :
Vyhotovená Kúpna zmluva, ktorá po finančnej kontrole bude zaslaná na podpis kupujúcej – pani
Meždějovej.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Podpísaná kúpna zmluva.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
367/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN 5078/186, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom
Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560,
do vlastníctva žiadateľa – vlastníka stavby - garáže so súp. číslom 529 postavenej na parcele CKN
5078/186 na Gagarinovej ulici – Petriščák Mikuláš, PhDr., bytom Runina, za cenu 100,- € s tým, že
kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a taktiež vklad do katastra
nehnuteľností. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. b)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nové skutočnosti :
Vyhotovená Kúpna zmluva, ktorá po finančnej kontrole bude zaslaná na podpis kupujúcemu – pánovi
Petriščákovi
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Podpísaná kúpna zmluva.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

368/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN 5078/189, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 19 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom
Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560,
do vlastníctva žiadateľa – vlastníka stavby - garáže so súp. číslom 544 postavenej na parcele CKN
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5078/189 na Gagarinovej ulici za Dúbravským potokom – Drabiščák Ján, bytom Snina, za cenu 95,- €
s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a taktiež vklad do katastra
nehnuteľností. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. b)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nové skutočnosti :
Vyhotovená Kúpna zmluva, ktorá po finančnej kontrole bude zaslaná na podpis kupujúcemu – pani
Drabiščákovi.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Nové skutočnosti:
Podpísaná kúpna zmluva.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

373/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e predloženie žiadosti o regionálny príspevok,
názov projektu „Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji“, na základe „Výzvy pre región“ pre rok 2021
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu „Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji“ v súlade s podmienkami výzvy vo
výške minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Celková výška oprávnených
výdavkov na projekt je 40 688,94 EUR, pričom spolufinancovanie zo strany mesta je 20 388,94 EUR.
Nové skutočnosti :
Bez zmeny.
Erika Jankajová 08. 06. 2021
Nové skutočnosti :
Projekt bol schválený. Podpísaná zmluva bola zaslaná na podpis na PSK, po podpise a zverejnení bude
zmluva účinná. Začali sme proces VO na zhotoviteľa diela.
Erika Jankajová 03. 09. 2021

394/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spolufinancovanie projektu s názvom "Snina – mesto
rovnakých príležitostí pre všetkých", kód LDI01007 v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie
chudoby a inklúzia Rómov z Nórskych grantov vo výške 974 500 EUR (v zmysle žiadosti o projekt),
minimálne však 10 % z celkových oprávnených výdavkov a ďalej sa zaväzuje uhradiť akékoľvek
ďalšie vzniknuté neoprávnené výdavky. Zároveň sa mesto Snina zaväzuje financovať udržateľnosť
projektových aktivít po celú dobu udržateľnosti projektu tak, aby boli zachované ciele programu.
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Nové skutočnosti :
Dňa 28.07.2021 bola podpísaná Partnerská dohoda s partnermi projektu na Slovensku. MIRRI SR
pripravuje Projektovú zmluvu. Všetky potrebné doklady zo strany mesta boli v lehote stanovenej
ministerstvom dodané.
Erika Jankajová 18. 08. 2021

395/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka
Mesta Snina, Strojárska 2060, Snina na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Komenského
50, 042 48 Košice na stavbu „Spoločná vodovodná prípojka na Ul. Švermovej v Snine“ na parc. č.
CKN 1863/7, 2554/12, 1857/18, 1865/17, k. ú. Snina.
Nové skutočnosti :
Dňa 06.09.2021 bola mestu doručená podpísaná zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka.
Spoločnosť VVS, a.s. nás bude informovať o harmonograme začatia prác.
Uznesenie splnené.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
396/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e Memorandum o spolupráci na príprave a
implementácii Integrovaných územných stratégií a Stratégie Smart Región Snina 2030.
Nové skutočnosti :
V období od 01.05.2021 do 31.07.2021 bolo podpísané memorandum o spolupráci na príprave
a implementácii integrovaných územných stratégií a Stratégie Smart Región Snina 2030, tým činom je
uznesenie splnené.
Erika Jankajová 18.08.2021
397/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o spolupráci na príprave a implementácii
Integrovanej územnej stratégie spádovej oblasti „Cirošská dolina“ uzavretej podľa § 20a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Nové skutočnosti :
Prebieha schvaľovanie uznesení v príslušných obciach a následne dôjde k podpisu zmluvy zástupcov
obcí v rámci uvedenej spádovej oblasti.
Erika Jankajová 03. 09. 2021
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400/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 časti pozemku parc. č. CKN
1813/1, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 2 405 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva žiadateľov – Mgr. Ondíková Emília, trvale bytom
Bratislava, Mgr. Kraemer Štefánia, trvale bytom Snina, Ing. Cholpová Daniela a Mgr. Cholpo Peter,
obaja trvale bytom Snina a ostatných dotknutých vlastníkov nehnuteľností na Mierovej ulici, ktorí
majú oplotenie na predmetnej mestskej parcele. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,
že žiadatelia a ostatní dotknutí vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Mierovej ulici
majú zrealizované oplotenie na priľahlej mestskej parcele č. CKN 1813/1, k. ú. Snina, na ktorej sa
nachádza chodník a cestné teleso. Tieto oplotené časti pozemku sú súčasťou areálu ich dvora. Keďže
právny stav v katastri nehnuteľností je iný ako stav skutkový, žiadajú o odkúpenie daných častí
mestského pozemku a z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového stavu si ich chcú
majetkovoprávne vysporiadať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
401/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 pozemku parc. č. CKN 1338/6,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 419 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom
Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva – Kovaľ Anton, trvale bytom Snina, ktorý je
priľahlý k jeho pozemku parc. č. CKN 1338/4, na ktorom má postavený rodinný dom a tvorí celok so
záhradou, ktorá je oplotená. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetného
pozemku a skutočnosť, že tento pozemok tvorí súčasť oplotenej záhrady, ktorá je vo vlastníctve
žiadateľa a preto si ho chce majetkovoprávne vysporiadať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
402/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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
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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 pozemku parc. č. CKN 3806/24,
druh pozemku – orná pôda, o výmere 137 m2 a pozemku parc. č. CKN 1225/263, druh pozemku –
trvalý trávnatý porast, o výmere 350 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom Snina, pre
k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva manželov – Dzurko Jaroslav a Dzurková Beáta, trvale
bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetných pozemkov a
skutočnosť, že mesto k týmto parcelám nemá žiaden prístup len cez pozemok žiadateľov, ktorý je
priľahlý k mestskému pozemku parc. č. CKN 3806/24, ktorý využívajú ako záhradu a na pozemku
parc. č. CKN 1225/263 je strmá priekopa, ktorú je potrebné zavážať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
403/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 pozemku parc. č. CKN 8156/31,
druh pozemku – vodná plocha, o výmere 341 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom
Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva – Ing. Dunajová Božena, trvale bytom Snina, ktorý je priľahlý k
jej pozemku parc. č. CKN 2183/1, na ktorom má postavený rodinný dom a tvorí celok so záhradou,
ktorá je oplotená. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetného pozemku a
skutočnosť, že tento pozemok tvorí súčasť oplotenej záhrady, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky, je
priľahlá k predmetnému pozemku a preto si ho chce majetkovoprávne vysporiadať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
404/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 časti pozemku parc. č. EKN
4247/1, druh pozemku – orná pôda, o výmere 2 338 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva žiadateľky – Mgr. Birková Marta, trvale bytom Snina a
ostatných dotknutých vlastníkov nehnuteľností rodinných domov a pozemkov na Lesníckej ulici v
zmysle geometrického plánu č. 46053328-263/2020. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že niektorí dotknutí vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Lesníckej
ulici majú zrealizované oplotenie na priľahlej mestskej parcele č. CKN 4247/1, k. ú. Snina a niektorí
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dlhodobo využívajú časť predmetnej parcely ako záhradky a odstavné plochy, ktoré udržiavajú v
poriadku. Oplotené časti pozemku sú súčasťou areálu ich dvora. Keďže právny stav v katastri
nehnuteľností je iný ako stav skutkový, žiadajú o odkúpenie daných častí mestského pozemku.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
405/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 časti pozemku parc. č. CKN
2578, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 366 m2 , LV 0, ktorý je súčasťou
pozemku parc. č. EKN 6034, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 2 005 m2 , zap. na LV č.
8216, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva žiadateľa – Salaj Štefan,
trvale bytom Snina a bezpodielového vlastníctva manželov - Mgr. Urban Peter a Mgr. Urbanová
Diana, trvale bytom Snina, na Jesenského ulici, ktorí sú vlastníci priľahlých pozemkov a stavieb a na
predmetnej mestskej parcele majú oplotenie. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadatelia, ako vlastníci priľahlých pozemkov na Ul. Jesenského majú oplotenú časť priľahlej mestskej
parcely č. CKN 2578, k. ú. Snina, ktorá tvorí súčasť ich nadobudnutých pozemkov a sú súčasťou
areálu dvora. Tieto pozemky si chcú vysporiadať aj za účelom zabezpečenia prístupu motorových
vozidiel na svoje pozemky a k rodinnému domu. Keďže právny stav v katastri nehnuteľností je iný
ako stav skutkový, chcú ho zosúladiť a oplotenú časť parcely majetkovoprávne vysporiadať.
Nové skutočnosti :
V zmysle daného uznesenia bola daná objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie
jednotlivých častí z parcely č. EKN 6034, ktoré budú predmetom prevodu do vlastníctva dotknutých
vlastníkov. Geometrický pán je v procese vyhotovenia.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
406/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zákona 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 pozemku parc. č. CKN 2224/22,
druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 259 m2 a pozemku parc. č. CKN 2224/30, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom
Snina, pre k. ú. Snina, do vlastníctva spotrebného družstva – COOP Jednota, Vranov nad Topľou,
spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 096 01 Vranov Nad Topľou, IČO: 31737200. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako vlastník priľahlých pozemkov parc. č. CKN
2224/28, CKN 2224/6 a budovy COOP Jednota so súp. číslom 1632/30 na Palárikovej ulici, chce
zriadiť pre svojich zákazníkov ďalšie parkovacie plochy.
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Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS

407/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade § 9 ods. 2 písm. a) a v zmysle ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona 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 časti pozemku parc. č. EKN
6033, druh pozemku – vodná plocha, vo výmere 19 213 m2 , zapísanej na LV č. 8216, vo vlastníctve:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľa – dotknutého
vlastníka pozemkov parc. č. CKN 7080/1 a CKN 7080/4 – Krupa Jozef, Ing., Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetných pozemkov a skutočnosť, že žiadateľ je
vlastníkom priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7080/1 a CKN 7080/4, zap. na LV č. 2110 na
Lesníckej ulici v Snine. Keďže právny stav nie totožný so skutkovým stavom, chce si časť pozemku
parc. č. EKN 6033 vysporiadať.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia pripravený materiál - prevod pozemku na schvaľovanie na
septembrové zasadanie MsZ.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
408/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 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 č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre zmluvný prevod nehnuteľností – pozemok parc. č. CKN 8156/47, druh
pozemku – vodná plocha, o výmere 176 m2 , zap. na LV č. 8216, vedenom Okresným úradom Snina,
pre k. ú. Snina, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 28/2021 vyhotoviteľa: GEONA, s. r. o.,
Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, odčlenením z pozemkov parc. č. EKN 6033, druh pozemku – vodná
plocha, vo výmere 19 213 m2 , zapísanej na LV č. 8216, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú.
Snina a parc. č. EKN 6006, druh pozemku – vodná plocha, vo výmere 20 199 m2 , zapísanej na LV č.
8216, vedenom Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 k celku pre
každého zo žiadateľov – dotknutých vlastníkov pozemkov parc. č. CKN 7079/1 a CKN 7079/2 – Juhás
Peter, Ing., Dubnica nad Váhom a Karľová Anna, Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
prebytočnosť predmetného pozemku a skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov
parc. č. CKN 7079/1 a CKN 7079/2, zap. na LV č. 10357 na Lesníckej ulici v Snine. Keďže právny
stav nie totožný so skutkovým stavom, chcú si pozemok parc. č. CKN 8156/47 vysporiadať
odkúpením.
147

Nové skutočnosti :
Splnené. Na základe predmetného uznesenia parcela CKN 8156/47 prevedená kúpnou zmluvou
č.19/2021/SMaS do vlastníctva žiadateľov. Číslo vkladu do KN: V 984/2021
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
410/2021

Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 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 č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 1508/114, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 112 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 29/2021 vyhotoviteľa:
GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, odčlenením z pozemkov parc. č. CKN 1508/99,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 276 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom
Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01
Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľa – dotknutého vlastníka pozemkov parc. č. CKN
1555/5 – zastavaná plocha a nádvorie 800 m2 , parc. č. CKN 1555/6 – zastavaná plocha a nádvorie
431 m2 , parc. č. CKN 1557/1 – záhrada 279 m2 na Ulici 1. mája - Jozef Kirňak, bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetného pozemku a skutočnosť, že
žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov parc. č. CKN 1555/5, CKN 1555/6 a CKN 1557/1, zap.
na LV č. 2891 na Ulici 1. mája v Snine. Táto parcela tvorí vstup na spomínané parcely a z tohto
dôvodu žiadateľ chce pozemok vysporiadať odkúpením.
Nové skutočnosti :
Splnené. Na základe predmetného uznesenia parcela CKN 1508/114 prevedená kúpnou zmluvou
č.22/2021/SMaS do vlastníctva žiadateľa. Číslo vkladu do KN: V 983/2021
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
411/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 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 č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 1508/115, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 39 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom Okresným
úradom Snina, pre k. ú. Snina, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 29/2021 vyhotoviteľa:
GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, odčlenením z pozemkov parc. č. CKN 1508/99,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 276 m2 , zap. na LV č. 3200, vedenom
Okresným úradom Snina, pre k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01
Snina, IČO: 00323560, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/3 k celku pre každého zo
žiadateľov – dotknutých vlastníkov pozemku parc. č. KN 1555/3 - Ondrej Kirňak, Veronika
Kirňáková, Martin Kirňak zastúpený Jozefom Kirňakom, bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je prebytočnosť predmetného pozemku a skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkom priľahlého
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pozemku parc. č. CKN 1555/3 a stavby rodinného domu, zap. na LV č. 6442 na Ulici 1. mája v Snine.
Táto parcela tvorí vstup na parcelu č. CKN 1555/3 a z tohto dôvodu žiadatelia chcú pozemok
vysporiadať odkúpením.
Nové skutočnosti :
Splnené. Na základe predmetného uznesenia parcela CKN 1508/115 prevedená kúpnou zmluvou
č.20/2021/SMaS do vlastníctva žiadateľov. Číslo vkladu do KN: V 982/2021
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
413/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer: Ekologické bývanie v
Snine – Pilotný bytový komplex – AKTÍVNY DOM situovaný na pozemkoch parc. č. CKN 5066/91,
5066/92 a 5066/94, k. ú. Snina, b e r i e n a v e d o m i e prípravu žiadosti o finančný príspevok na
projektovú dokumentáciu v rámci pripravovanej výzvy REACT-EÚ 7.6 Predprojektová príprava
financovanej z IROP a prípravu žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu
inovácií a rozvoja podnikania BIN 01 financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu SR.
Nové skutočnosti :
Prebieha príprava žiadosti.
Erika Jankajová 03. 09. 2021
Nové skutočnosti :
Prebieha príprava podkladov potrebných na spustenie VO.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
414/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer: 1. Autobusová stanica
Snina, situovaná na pozemkoch parc. č. C KN 1476/1, 1476/3, 1476/5, 1476/7, 1476/8, k. ú. Snina. 2.
Tržnica pre regionálne výrobky, situovaná na pozemkoch parc. č. C KN 37/1, 37/157 a 37/159, k. ú.
Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti :
Prebieha príprava podkladov potrebných na spustenie VO.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
415/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prenájom nehnuteľnosti – stavby Zastrešenie
skládky postavenej na parc. č. 5907/595 o výmere 1 186 m2 , vo vlastníctve Energy Snina, a. s.,
Strojárska 4436, Snina, PSČ 069 01, SR, IČO: 35 940 832, za cenu 5,- €/m2 /rok.
Nové skutočnosti :
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Splnené. Podpísaný nájomná zmluva, zverejnená dňa 13.08.2021.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
242/2020
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prenájom nehnuteľností:
( v zmysle zmien podľa Uznesenia MsZ č.416/2021 zo dňa 20.7.2021)
a) pozemku parc. č. CKN 5907/399, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 511
m2 a pozemku parc. č. CKN 5907/400, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 490
m2 , k. ú. Snina, zapísaných na LV č. 11151, k. ú. Snina, vo vlastníctve BIOBona, s. r. o., Sabinovská
61, Prešov, PSČ 080 01, SR, IČO: 53120990, za cenu 10,- €/m2 /rok,
b) časti pozemku parc. č. CKN 5907/595, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1
186 m2 , pozemku parc. č. CKN 5907/596, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere
159 m2 , pozemku parc. č. CKN 5907/598, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25
m2 , pozemku parc. č. CKN 5907/103, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 32 m2
a časti pozemku parc. č. CKN 5907/420, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1
072 m2 , vytvorené geometrickým plánom č. 46053328 – 96/2021 vyhotoviteľa: GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 06. 2021 pod G1-167/2021, zapísaných na LV
č. 10649, k. ú. Snina, vo vlastníctve MOSCO, s. r. o., Rázusova 49, Košice, PSČ 040 01, SR, IČO:
46057943, za cenu 10,- €/m2 /rok.
Nové skutočnosti :
Splnené. Podpísané dodatky k nájomným zmluvám, dodatky zverejnené dňa 13.08.2021.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
417/2021
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta vstúpiť do jednania s dopravným
inšpektorátom s cieľom vypracovať a aj zrealizovať jednosmernú premávku na Hviezdoslavovej ulici
a Ulici Janka Kráľa tak, že vjazd bude na Hviezdoslavovu ulicu a výjazd z Ulice Janka Kráľa. Termín
dokončenia realizácie maximálne 02. 09. 2021.
Nové skutočnosti :
Na základe uznesenia zo dňa 20.07.2021 a následne odporúčania zo zasadnutia komisie ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy zo dňa 18.0.021 oddelenie výstavby pristúpilo k riešeniu
zmeny dopravného značenia na Hviezdoslavovej ulici a ulici Janka Kráľa v Snine. Na základe
viacerých požiadaviek dôjde po odsúhlasení projektovej dokumentácie dopravným inšpektorátom so
sídlom V Humennom k otočeniu jednosmernej premávky – vjazd bude na Ulicu Hviezdoslavovu
a výjazd z Ulice Janka Kráľa. K realizácii dôjde v priebehu mesiaca september – október.
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
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MESTSKÁ RADA
76/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer na starý
cintorín na obnovu domu smútku ako aj rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch.
Nové skutočnosti :
Oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP bol vypracovaný investičný zámer na obnovu starého domu smútku
a starého cintorína.
bez zmeny
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Oddelením Výstavby, ÚP, ŽP a SP bola uskutočnená obhliadka jestvujúceho stavu objektu Domu
smútku na starom cintoríne, z ktorej vyplynulo, že budova je v porovnaní s inými nehnuteľnosťami vo
vlastníctve mesta v stave, ktorý nevyžaduje finančne náročnú kompletnú rekonštrukciu. Navrhujeme
zintenzívniť pravidelnú údržbu a starostlivosť zo strany správcu budovy. Po opakovanom zhodnotení
jestvujúceho stavu parkovacích miest a chodníkov na starom cintoríne oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP
a SP pripraví rozsah nevyhnutných prác na rok 2020.
bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Nové skutočnosti
Obnova domu smútku na starom cintoríne – prebieha ( objednávky zadané cez OSMaS ).
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
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26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
Práce na obnove domu smútku boli ukončené, aktivita OSMaS – splnené.
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

HK :Uznesenie splnené nebolo
Bez zmeny :
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
31/2019
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a zaradiť do plánu investičných akcií na rok 2020 vyasfaltovanie
existujúceho detského ihriska na Pčolinskej 1410/10 (bytový dom G2).
Nové skutočnosti :
10.01.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Vyasfaltovanie existujúceho detského ihriska na Pčolinskej ulici súp.č. 1410/10 -mesto Snina začne
verejné obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu vybraných spevnených plôch s asfaltovým
povrchom z evidovaných požiadaviek, ktoré sa zrealizujú v roku 2020 v súlade so schválenými
finančnými prostriedkami.
bez zmeny
20.02.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
14.04.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
11.05.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
05.06.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Mestu Snina bola doručená žiadosť o dobudovanie parkovacích miest na jestvujúcom ihrisku.
Nakoľko na plochu jestvujúceho ihriska boli na oddelenie výstavby doručené dve žiadosti o riešenie
tejto plochy dvoma bytovými spoločenstvami ( zachovanie ihriska a zároveň dobudovanie odstavných
plôch, dané žiadosti boli postúpené do komisie.
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a SP: Komisia odporúča zaradiť žiadosť do návrhu plánu rozšírenia
odstavných plôch, rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií na území mesta Snina a danú
lokalitu riešiť komplexne.
03.09.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
19.10.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
25.11.2020, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
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26.01.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmemy
13.04.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny
07.06.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková
Bez zmeny :
06.09.2021, oddelenie Výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Marcela Miková

58/2021
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
a) vyhovieť žiadosti Mgr. Emílie Ondíkovej a Mgr. Štefánie Kraemer, o odkúpenie pozemku parc. č.
CKN 1813/493, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 , ktorý bol oddelený GP z pôvodnej
parcely č. CKN 1813/1, ostatná plocha o výmere 2 405 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, za
účelom majetkovo právneho usporiadania oploteného pozemku pred rodinným domom na Mierovej
ulici a zosúladenie právneho a reálneho stavu,
b) vyhovieť žiadosti Antona Kovaľa, Snina o odkúpenie pozemku parc. číslo CKN 1338/6, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 419 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, ktorý užíva ako záhradu od roku
1981 a je priľahlý k jeho pozemku parc. č. CKLN 133/4, na Pálenčiarskej ulici, na ktorom má
postavený rodinný dom, v ktorom býva,
c) vyhovieť žiadosti Jaroslava Dzurka s manželkou, ako vlastníkom rodinného domu a pozemkov zap.
na LV č. 1818, k. ú. Snina, na Ul. Nad Cirochou, o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 3806/24, orná
pôda o výmere 137 m2 a pozemku parc. č. CKN 1225/263, trvalý trávnatý porast o výmere 350 m2 ,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, ku ktorým mesto nemá žiaden prístup, len cez ich pozemok parc. č.
CKN 3958/45, ktorý je priľahlý k pozemku parc. č. CKN 3806/24, ktorý využívajú ako záhradu a na
pozemku parc. č. CKN 1225/263 je strmá priekopa (tzv. debra), ktorú je potrebné zavážať,
d) vyhovieť žiadosti Ing. Boženy Dunajovej, Snina o odkúpenie pozemku parc. číslo CKN 8159/31,
vodná plocha o výmere 341 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, na Pčolinskej ulici, z dôvodu
využitia pozemku ako záhradu, tento pozemok je priľahlý k jej parcele. č. CKN 2183/1, zap. na LV č.
3809, k. ú. Snina,
e) vyhovieť žiadosti pani Mgr. Marty Birkovej o odkúpenie časti pozemku parc. č, EKN 4247/1, orná
pôda o výmere 2 338 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, v zmysle vyhotoveného geometrického
plánu na určenie vlastníckeho práva k parcelám č. CKN 7063/19, 7063/22, 7063,27, 7063,/32,
7063/33, 7063/35 a 7063/46-52. Pozemok parc. č. CKN 7063/22, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 228 m2 , žiadateľka si chce odkúpiť z dôvodu, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza
súbežne s jej pozemkom, na ktorom má postavený rodinný dom a garáž, kde spoločnou hranicou je
cesta na Lesníckej ulici,
f) vyhovieť žiadosti Štefana Salaja o odkúpenie časti (cca 22 m2 ) pozemku parc. č. CKN 2578,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 366 m2 , list vlastníctva nezaložený, a ktorý je časťou
pozemku parc. č. EKN 6034, ostatná plocha o výmere 714 m2 , zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, a
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ktorý tvorí súčasť oplotených pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a ďalej má slúžiť za účelom
zabezpečenia prístupu motorových vozidiel na svoje pozemky a k rodinnému domu,
g) vyhovieť žiadosti spotrebného družstva COOP Jednota, Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79,
093 01 Vranov nad Topľou o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 2224/22, ostatná plocha o výmere 259
m2 a pozemku parc. č. CKN 2224/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 , zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, za účelom zriadenia parkovacích plôch pri budove COOP Jednota na Palárikovej
ulici.
Nové skutočnosti :
Na základe predmetného uznesenia MsR pripravené materiály - zámery na prevod pozemkov, alebo
ich častí do MsZ.
08.06.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
Trvá.
26.08.2021 JUDr. Adriána Karľová, vedúca OSMaS
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Stav prebiehajúcich súdnych sporov ku 03.09.2021

SÚDNE SPORY

Žalobný návrh o zaplatenie 130.267,01 Eur s prísl. – prebiehajúci spor sp. zn. 15 Cb/109/2003
Žalobca: JUDr. Juraj Biroš, SKP SUKMONT Teplo, s.r.o. v konkurze
Žalovaný: mesto Snina
1. 10.07.2003 - žaloba podaná na Okresný súd v Humennom, žalobcom JUDr. Juraj Biroš o zaplatenie
3 924 424,- Sk s prísl. (130.267,01 € spolu so 17,6 % ročným úrokom z omeškania od 28.11.2003 do
zaplatenia)
2. Kompletná informácia o spore bola podaná na MsZ dňa 26.2.2019
3. Odvolanie žalobcu zo dňa 06.06.2018 voči rozsudku Okresného súdu Humenné sp. zn.
12Cb/2/2017. Spis Okresným súdom Humenné zaslaný na Krajský súd Prešov. V súčasnosti stav
nezmenený, pojednávanie nevytýčené.
4. Správca konkurznej podstaty a žalobca JUDr. Juraj Biroš dňa 04.06.2019 zaslal na účet mesta sumu
vo výške 25.000 Eur, ktoré na základe exekučného konania Ex 50/14 boli vymožené exekútorským
úradom JUDr. Jána Ferka. Suma bola doručená na účet mesta dňa 26.01.2015.
5. Dňa 26.02.2020 prebehlo na pôde AK prac. stretnutie s JUDr. Bžánom, ktorý podal informáciu o
momentálnom stave súdneho konania vo vzťahu k nadchádzajúcemu vypracovaniu znaleckého
posudku v danej veci a ďalších súvislostí k prebiehajúcemu súdnemu sporu.
6. Dňa 07.05.2020 doručený žalovanému znalecký posudok č. 209/2020 vypracovaný znalcom JHS
s.r.o. týkajúci sa stanovenia predpokladanej hodnoty nájmu za tepelno-technologické zariadenia vo
vzťahu k započítaniu primeraného zisku prevádzkovateľa ako oprávnených nákladov do ceny tepla.
7. Dňa 30.06.2020 podané prostredníctvom AK JUDr. Bžána vyjadrenie žalovaného k veci na KS
v Prešove
8. Pojednávanie vytýčené KS Prešov na deň 25.03.2021 prebehlo za účasti zástupcov oboch súdnych
strán, pričom bol vyhlásený rozsudok, ktorý do dňa podania tejto správy nebol doručený na mesto
Snina.
9.Dňa 19.04.2021 bolo doručené rozhodnutie KS Prešov, voči ktorému bolo prostredníctvom AK
JUDr. Bžána podané dňa 07.06.2021 dovolanie. Vo veci dovolacieho návrhu doposiaľ nebolo
rozhodnuté
Žalobný návrh o náhradu škody vo výške 43.717,23 Eur s prísl. - prebiehajúci spor sp. zn.
10C/5/2018
Žalobca: mesto Snina
Žalovaný: Jozef Micenko, Viola Hricová
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1. Žalobný návrh zo dňa 02.02.2018 o náhradu škody vo výške 43.717,23 Eur, ktorej suma bola
ustálená v právoplatnom a vykonateľnom rozhodnutí OS Humenné zo dňa 23.6.2017 v trestnom
konaní vedenom pod sp. zn. 2T/63/2011.
2. Dňa 01.10.2019 prebehlo pojednávanie na OS Humenné v predmetnej veci, pričom za účelom
ďalšieho dokazovania bol vytýčený ďalší termín pojednávania určený na deň 15.01.2020.
3. Dňa 15.01.2020 prebehlo pojednávanie na OS Humenné, pričom po vykonanom dokazovaní bol
vytýčený nový termín pojednávania na 17.03.2020.
4. Návrh žalobcu zo dňa 03.02.2020 na pristúpenie do konania ďalšieho subjektu na strane žalovaného
v druhom rade – Viola Hricová, pričom OS Humenné uznesením zo dňa 11.02.2020 vyhovel návrhu
žalobcu.
5. Pojednávanie vytýčené na termín 17.03.2020 sa neuskutočnilo, pojednávanie vytýčené na
06.05.2020 bolo odročené na 07.07.2020.
6. Dňa 03.04.2020 podal žalobca na OS Humenné vyjadrenie vo veci stanoviska žalovaného v druhom
rade.
7. Pojednávanie vytýčené na deň 07.07.2020 prebehlo, pričom po vyjadrení zúčastnených strán bol
vytýčený ďalší termín pojednávania na 30.09.2020.
8. Pojednávania vytýčené OS Humenné na deň 30.09.2020, 02.02.2021, 17.03.2021 sa neuskutočnili
z dôvodu obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19
9. Dňa 02.06.2021 bol OS vo veci vyhlásený rozsudok, ktorým OS Humenné zamietol žalobný návrh
z dôvodu premlčania a absencie aktívnej legitimácie žalobcu. Voči rozhodnutiu OS bolo zo strany
mesta podané v zákonnej lehote dňa 14.06.2021 odvolanie. Vo veci odvolania odvolacím súdom
doposiaľ nebolo rozhodnuté.
Žalobný návrh o určenie vlastníckeho práva– prebiehajúci spor sp. zn. 7C/20/2019
Žalobca: Absolón Harmanský, Milan Harmanský, Bc. Mária Kudravá
Žalovaný: mesto Snina
Pojednávanie toho času ešte nevytýčené. Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k
nehnuteľnosti parc. č. 1121/162, ku ktorej sa vzťahuje aj predbežné opatrenie sp. zn. 15C/24/2019.
Súdne konanie je toho času prerušené do doby prejednania dedičstva po poručiteľovi Jánovi
Harmanskom, pričom dedičské konanie nie je toho času ukončené.
Žalobný návrh o určenie neplatnosti výberového konania a náhrada nemajetkovej ujmy –
prebiehajúci spor sp. zn. 12Cpr 14/2019
Žalobca: Mgr. Juraj Skrip
Žalovaný: mesto Snina
Pojednávanie vytýčené OS Poprad na 10.06.2020. Predmetom sporu je
1) určenie neplatnosti výberového konania
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2) náhrada nemajetkovej ujmy vo výške 5.000 Eur
žalobný návrh bol žalovanému doručený 16.12.2019, vyjadrenie žalovaného doručené na OS Poprad
dňa 15.01.2020. Dňa 10.03.2020 bolo mestu Snina doručené vyjadrenie žalobcu k predchádzajúcemu
vyjadreniu žalovaného, na ktoré žalovaný reagoval podaním zo dňa 24.03.2020.
Dňa 10.06.2020 prebehlo pojednávanie vo veci, pričom po vykonanom dokazovaní bol vytýčený nový
termín pojednávania na 15.07.2020.
Rozsudkom zo dňa 15.07.2020 OS Poprad neprávoplatne rozhodol, že výberové konanie na funkciu
riaditeľa ZŠ P.O. Hviezdoslava uskutočnené dňa 24.06.2020 je neplatné, priznal žalobcovi náhradu
nemajetkovej ujmy vo výške 1.000 Eur a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. V odôvodnení napadnutého
rozhodnutia OS Poprad nekonštatoval porušenie zákonných ustanovení ohľadne delegovania
zástupcov zriaďovateľa do rady školy P.O. Hviezdoslava, na čo žalobca kládol dôraz a tým by bol
spochybnený celý proces výberu riaditeľa, nakoľko by vo veci rozhodoval nezákonne kreovaný orgán
(čomu sa žalovaný vyhol svojou argumentáciou), ale svoje prvostupňové rozhodnutie odôvodňoval
porušením dobrých mravov zriaďovateľom (žalovaným) vo výberovom konaní a porušením zásady
rovnakého zaobchádzania a diskriminácie voči žalobcovi.
Procesnou obranou žalovaného došlo k poníženiu časti priznanej sumy zo žalovaných 5.000 Eur na
výšku 1.000 Eur, avšak z dôvodu neakceptácie výroku rozhodnutia a podľa názoru žalovaného
nesprávneho právneho posúdenia veci zo strany súdu, žalovaný podal odvolanie, ktorým napadol
prvostupňový rozsudok vo všetkých bodoch výroku rozhodnutia a dôvodil, prečo k diskriminácii
žalobcu vo výberovom konaní dňa 24.06.2019 na funkciu riaditeľa školy P.O. Hviezdoslava nedošlo.
Rozsudkom KS Prešov zo dňa 17.05.2021 bolo potvrdené rozhodnutie OS Poprad, pričom mesto
Snina v danej veci podalo dňa 01.07.2021 dovolanie . Vo veci dovolacieho návrhu doposiaľ nebolo
rozhodnuté
Žalobný návrh o náhradu škody vo výške 2.490 Eur – prebiehajúci spor sp. zn. 11Cb/7/2019
Žalobca: Ján Kuchta
Žalovaný: mesto Snina
žalobný návrh bol doručený 10.02.2020. Predmetom sporu je náhrada škody na motorovom vozidle
žalobcu spôsobenej poklopom vodárenskej šachty. Vyjadrenie žalovaného doručené na OS Humenné
dňa 14.02.2020. Dňa 15.04.2020 bolo mestu Snina doručené vyjadrenie žalobcu k predchádzajúcemu
vyjadreniu žalovaného, na ktoré žalovaný reagoval podaním zo dňa 24.04.2020. Pojednávanie
vytýčené na deň 22.09.2020 prebehlo na OS v Humennom, pričom po vykonanom dokazovaní bol
vydaný rozsudok, ktorým OS zamietol žalobný návrh v plnom rozsahu a žalobcovi nepriznal trovy
konania.
Spor ukončený rozhodnutím OS Humenné o zamietnutí pôvodného žalobného návrhu vo výške 2.490
Eur. Vo veci bol podaný opätovný žalobný návrh vo výške 3.286,84 Eur, pričom prvostupňový súd
žalobu zamietol.
Žalobný návrh o preskúmanie a zrušenie vyjadrení k žiadostiam UPSVaR – prebiehajúci spor
Žalobca: mesto Snina
Žalovaný: Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR Humenné
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žalobný návrh bol doručený KS Prešov dňa 10.02.2020. Predmetom žaloby je preskúmanie a zrušenie
vyjadrení - rozhodnutí Ústredia PSVaR, Úradu PSVaR Humenné podľa § 6 ods. 2 písm. a) SSP.
Správny súd uznesením zo dňa 30.04.2020 žalobný návrh zčasti odmietol a vec ďalej postúpil na OS
Humenné (uznesenie ešte nenadobudlo právoplatnosť), pričom žalobca podal kasačnú sťažnosť na
Najvyšší súd SR. O kasačnej sťažnosti doposiaľ nebolo rozhodnuté
Kasačná sťažnosť žalovaného voči rozsudku Krajského súdu Prešov, sp. zn. 2S/71/2018
Žalobca: OBALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Žalovaný: mesto Snina
na základe obdržaného rozhodnutia KS Prešov, sp. zn. 2S/71/2018 v 02/2020 vydaného v rámci
správneho súdnictva ohľadom preskúmania administratívneho konania správcu dane v rámci daňového
konania a vrátenia veci na ďalšie konanie a prejednanie, bola žalovaným podaná voči uvedenému
rozhodnutiu kasačná sťažnosť, na preskúmanie ktorej je príslušný Najvyšší súd SR. O kasačnej
sťažnosti doposiaľ nebolo rozhodnuté
V Snine: 03.09.2021
Vypracoval: JUDr. Martin Barna – vedúci právneho oddelenia MsÚ

Stav splácaných záväzkov ku 31.8.2021

Stav k 31.8.2021

Dohoda o uznaní dlhu - Splátkový kalendár 2020
P.č. Por./ROK

Priezvisko

Meno

SUMA

mesačná
splátka Splatené Zostatok

Dátum
podpisu

1

1/2020

Hučková

Marcela

ODPAD

845,47

25

450

395,47

15.1.2020

2

2/2020

Petová

Margita

ODPAD

667,11

20

20

647,11

20.1.2020

3

3/2020

Grundza

Milan

ODPAD

234,47

10

185,07

49,40

24.1.2020

4

4/2020

Gabčová

Monika

20

379,28

0

28.1.2020

7/2020

Fečíková
Fečík

Marcela
ZDENO

ODPAD
379,28
Daň+
pes,
13309,92
automat
ŠKODA

150

4875

8434,92

10.2.2020

5
6

0

7

12/2020 Banduričová

Mária

ODPAD

147,68

30

147,68

0

5.6.2020

8

13/2020

Hučková

Zuzana

ODPAD

1251,05

35

65

1186,05

23.6.2020

9

14/2020

Cvernová

Simona

ODPAD

296,01

13

39

257,01

20.7.2020

158

Poznámka

15/2020

Galandová
Galanda

Zuzana
Matuš

11

16/2020

Olahová

Svetlana

12
13

17/2020

Telvák

Gejza

10

ODPAD

224,38

20

224,38

0

7.7.2020

ODPAD
ODPAD

413,18

50

413,18

0

9.9.2020

1166,38

35

350

14
15
16
17
18
19
20

Kontroloval: Mgr. Andrej Lavička
Spracoval: Mgr. Metod Kamlár

159

816,38 23.10.2020

160

