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Správa č. 04/2018

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 I. polrok 2018 bola
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodrţiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade Snina,
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

Kontrola vykonaná na základe: Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2018
Predmet kontroly: Vybavovanie sťaţností a petícií na Mestskom úrade v Snine
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly bolo preveriť, či kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťaţností a
petícií, prijatých v roku 2017, dodrţiaval všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy MsÚ
v Snine.
Právne predpisy upravujúce postupy: zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších
predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (najmä s dôrazom na
novelu zákona č. 29/2015 účinnou od 01.09.2015), Zásady postupu vybavovania sťaţností a petícií
v podmienkach samosprávy mesta Snina zo dňa 01. 07. 2010 (ďalej iba „Zásady PVSP“)
Kontrolované obdobie: 2017
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Snine
Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Ing. Marta Mrázová, zastupujúca
vedúcu oddelenia organ. a vnútorných vecí

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 14.02.2018 do 23.02.2018
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Legislatíva :
Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťaţnostiach
Zákon č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve
Z á s a d y postupu vybavovania sťaţností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina zo dňa
24.06.2010(ďalej iba „Zásady PVSP“)

Petície

Mestský úrad v Snine v priebehu roku 2017 zaevidoval jednu petíciu, a to dňa 05.10.2017.
Jednalo sa o poukazovanie SVB na Ul. študentskej 1464/27 v Snine na problémy spojené so
spolunaţívaním s rómskymi rodinami a nimi vytváranie dlhu na spoločnom bytovom dome. Meritum
petície spočívalo vo výzve Mestskému úradu Snina , aby nedopustil prisťahovanie ďalších rómskych
rodín do ich bytového domu. Z dôvodov nenaplnenia resp. porušenia ustanovení zákona NR SR
č.85/1990 Z. - § 5 odst.1 resp. §1 odst.4 – bola petícia odloţená o čom boli obyvatelia bytového domu
listom zo dňa 18.10.2017 vyrozumení a Uznesením MsZ v Snine č.412/2017 zo dňa 14.12.2017 bola
informácia o odloţení petície vzatá na vedomie. Dňa 27.10.2017 bolo Oznámenie výsledku vybavenia
petície zverejnené Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).

Sťažnosti

Z knihy Centrálna evidencia sťaţností za rok 2017 čerpám informácie o počte ôsmich
zaevidovaných sťaţností. Náleţitosti evidencie jednotlivej sťaţnosti sú nasledovné: Dátum doručenia,
dátum pridelenia a komu bola pridelená, meno, priezvisko a adresa sťaţovateľa, predmet sťaţnosti,
výsledok prešetrenia, dátum vybavenia, výsledok prekontrolovania predchádzajúcej alebo opakovanej
sťaţnosti, dôvody odloţenia sťaţnosti, dátum postúpenia sťaţnosti, opatrenia a termíny, podpis
odovzdávajúceho a preberajúceho údaje do centrálnej evidencie. Prehľad náleţitostí jednotlivých
sťaţností je uvedený v priloţenej tabuľke.
V roku 2017 MsÚ evidoval 8 sťaţností: sťaţnosť čiernu stavbu, sťaţnosť na znemoţnenie prístupu na
pozemok, sťaţnosť pre nedodrţiavanie zásad občianskeho spolunaţívania, sťaţnosť pri riešení dlhu
voči mestu, sťaţnosť na hranice pozemkov.
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Dve sťaţnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené a mesto vykonalo kroky na nápravu stavu /
opakovaná sťaţnosť na spolunaţívanie a sťaţnosti na nevhodné správanie suseda /.
Jedna sťaţnosť bola odloţená pre nedostatok zákonných náleţitostí /sťaţnosť voči prideľovaniu
mestských bytov/.
Štyri sťaţnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené/ sťaţnosť na výšku dlhu, určenú súdom ,
sťaţnosť na hranice pozemkov,znemoţnenie prístupu na pozemok , nevhodné správanie nájomníkov v
bytovom dome /.
Jedna sťaţnosť bola vyhodnotená ako podnet podľa §4 Zákona č.9/2010 o sťaţnostiach.
Kontrolné zistenia :
V prípade sťaţnosti č.5 neboli zo strany MsÚ Snina dodrţané ustanovenia § 13, odst.1 Zákona
č.9/2010 lehoty na vybavenie do sťaţnosti. Táto sťaţnosť bola napokon vyhodnotená ako
neopodstatnená.

Záver

Z hľadiska postupu Mestského úradu v Snine pri prijatých sťaţnostiach( okrem vyššie
spomenutej) a petíciách ako aj z hľadiska dodrţania lehôt na vybavenie a odpovedanie na sťaţnosti
konštatujem súlad so Zásadami PVSP.

5

Sťažovateľ

Vybavuje

Dátum Dátum
Dátum
evidenci pridelen vybaveni
e
ia
a

Predmet

Výsledok

1

2

3

4
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Veronika Krešilová,
Palárikova 1603/2, Snina

OPSMaS
JUDr. Ján
Paľovčík

25.01.2
017

25.01.2
017

09.03.20
17

SVB Orchidea, Vihorlatská
1421/09 Snina

OSVaR
Ing.
Makajová

15.03.2
017

15.03.2
017

04.05.20
17

Kvetoslava Dulovcová,
Nábrežná 24 Bardejov

OPSMaS
Mgr. Metod
Kamlár

29.03.2
017

29.03.2
017

12.04.20
17

Ján Zuščák, Kalinčiakova
1939 Snina

OV,ÚP,ŽP
a SP
Ing. Gičová

24.04.2
017

26.04.2
017

18.05.20
17

Viera Tovtíková, Mierová
1881/42 Snina

OPSMaS
JUDr. Ján
Paľovčík

05.06.2
017

05.06.2
017

27.09.20
17

SVB, Študentská 1465/28,
Snina

OPSMaS
JUDr. Ján
Paľovčík

05.09.2
017

05.09.2
017

28.11.20
17

Rekonštruovaný obytný
dom T-20, ČSA 1598
Snina

OPSMaS
JUDr. Ján
Paľovčík

19.10.2
017

19.10.2
017

28.12.20
17
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7

opakovaná
sťažnosť na opodstatnen
spolunažíva á sťažnosť
nie

sťažnosti na
nevhodné
správanie
suseda
sťažnosť na
výšku dlhu,
určenú
súdom
znemožneni
e prístupu
na
pozemok
sťažnosť na
hranice
pozemkov
nevhodné
správanie
nájomníkov
v bytovom
dome
sťažnosti na
nevhodné
správanie
suseda
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Dušan Kakoš, Domašská
126 Ľubotice

OV,ÚP,ŽP
a SP
Ing.
Dunajová

09.11.2
017

09.11.2
017

20.11.20
17

Správa č. 05/2018
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sťažnosť na
čiernu
stavbu

predložené
na Okresný
úrad v
Humennom
sťažnosť
neopodstatn
ená
sťažnosť
neopodstatn
ená
sťažnosť
neopodstatn
ená
sťažnosť
neopodstatn
ená

sťažnosť
odložená
sťažnosť
bola
vyhodnoten
á ako
podnet §4
Zákona 9/20
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Prijaté
opatrenia
V súlade so
stanoviskom
komisie bol
dňa
08.03.2017
vyzvaný
sporný
nájomník k
odovzdaniu
bytu ku dňu
31.03.2017.

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

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

Kontrola hospodárenia na ZŠ P. O. Hviezdoslavova za roky 2014 - 2017
Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti

Cieľ kontroly : je preveriť hospodárenie na škole v zmysle neoprávnených platieb z účtov školy resp.
preveriť ako funguje na škole kontrolný mechanizmus, pracovné náplne a povinnosti pri vedení
účtovníctva, platbách, ich evidencii a kontrole.

Kontrolované obdobie: 2014 - 2017

Kontrolovaný subjekt:

Základná škola P.O.H. v Snine

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 28.02.2018 do 13.03.2018 s prerušením

V súvislosti s v súčasnosti prebiehajúcim vyšetrovaním úkladnosti a neoprávnenej manipulácie
s finančnými prostriedkami školy zo strany zamestnanca vyvstala zo strany Mestského zastupiteľstva
v Snine poţiadavka pretavená do Uznesenia MsZ č. 456/2018 o vykonaní kontroly hlavným
kontrolórom. Hlavný kontrolór vyzval štatutára školy ku súčinnosti a doloţenie dokladov ku kontrole.
V Oznámení o otvorení kontroly bol určený čas na doručenie dokladov na deň 23.02.2018.
Dňa 22.02.2018 kontrolovaný subjekt doručil ÚHK ţiadosť o predĺţenie termínu na doloţenie
dokladov z dôvodu čerpania dovolenky (26.2.-2.3.2018) zamestnancov počas jarných prázdnin.
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Kontrolovaný orgán doloţil dňa 28.02.2018 ku kontrole kópiu Ţiadosti ORPZ v Humennom, Odbor
kriminálnej polície o podanie správy a predloţenie dokladov zo dňa 07.02.2018 pod číslom ORPZHE-OKP5-351-003/2018. Ţiadosť sa týkala preverovania podozrenia zo spáchania trestného činu
„sprenevery“.
Zároveň po otvorení kontroly štatutár školy odmietol kontrolnému orgánu vydať poţadované
dokumenty ku kontrole aj vzhľadom na to, ţe v súčasnosti je u nich interná kontrola zameraná na
hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami školy, ktorú zahájili 1.2.2018. Vzhľadom na
tieto skutočnosti bola kontrola zameraná na druhú alternatívu cieľa kontroly, a to preveriť ako funguje
na škole kontrolný mechanizmus, pracovné náplne a povinnosti pri vedení účtovníctva, platbách, ich
evidencii a kontrole.
Podľa vyjadrenia štatutára bola vytvorená interná komisia na zistenie rozsahu neoprávnených
platieb v zloţení Mgr. Juraj Skrip, Mgr. Mária Lojková, Mgr. Helena Duškevičová. Predbeţné
výsledky nie je moţné poskytnúť, pretoţe komisia vykonáva kríţovú kontrolu platieb porovnávaním.
Účtovníčka resp. samostatná ekonómka je samostatný odborný pracovník zodpovedný v plnej miere
za bezchybný a kvalitný prístup k účtovným, mzdovým a finančným operáciám, Práca účtovníčky
podlieha priamej kontrole riaditeľa školy. Podľa Smernice na obeh účtovných dokladov sa na tomto
procese zúčastňujú všetky zloţky organizačnej štruktúry školy, ktoré jednotlivé doklady vyhotovujú,
preskúmavajú, kontrolujú alebo schvaľujú. Riaditeľ školy na pri dodávateľských faktúrach overí
správnosť z hľadiska vecného a číselného, vykonanie prác alebo dodanie tovaru, vykoná predbeţnú
finančnú kontrolu. Pri vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly (v minulosti) resp. základnej
finančnej kontroly riaditeľ podpisom o. i. odsúhlasoval súlad podkladov ku platbe s údajmi na faktúre.
Samotné zadávanie platieb cez internetbaking uţ vykonávala iba zamestnankyňa ekonomického úseku.
Tá v čase kontrol úmyselne predkladala riaditeľovi školy a zriaďovateľovi neúplné a upravené
podklady, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Podľa informácií od riaditeľa školy v súčasnosti prebieha interná finančná a účtovná kontrola
a vyšetrovanie zo strany ORPZ v Humennom zameraná na nezákonnú manipuláciu s finančnými
prostriedkami za obdobie 2008 – 2018, pričom uţ v tomto období, pod vedením bývalých štatutárov
školy bolo zistené úmyselné a nezákonné manipulovanie s financiami zo strany účtovníčky.Zo strany
kontroly školy doteraz boli dokázané to, ţe neoprávnene boli manipulované platby určené pre troch
dodávateľov komodít pre školu – elektrická energia, voda a teplo. Pri ich reklamácií neuhradených
platieb komunikovali s účtovníčkou telefonicky ( bez vedomia vedenia školy) a na jej návrh ako
kompenzáciu za neuhradenú faktúru dohodli spojenie čiastok za dve obdobia do jednej sumy a tá bola
potom uhradená. Jednotlivé komodity obsahujú pohyblivé čiastky a pri rôznom odbere jednotlivých
komodít nebolo moţné zistiť diskrepancie.

Jedno z opatrení, ktoré podľa môjho názoru môţe v budúcnosti eliminovať riziko podobného zneuţitia
nekontroly pri individuálnom zadávaní platieb cez internet , je vyuţitie homebankingu, ktorý je síce
spoplatnenou sluţbou, no vyţaduje si aktívnu účasť dvoch osôb, teda kontroly štyroch očí .
Pozíciu účtovníčky zastávala na ZŠ P.O.H. v Snine pani M.S. na základe Pracovnej zmluvy
uzatvorenej so Školskou správou v Humennom zo dňa 27.06.1994 na pracovný úväzok 42,5 hodín
týţdenne. Pracovná náplň zo dňa 13.01.2004 vymedzovala tieto pracovné činnosti :
1. Samostatná odborná činnosť na úseku účtovníctva a miezd
2. Samostatná odborná činnosť na úseku ekonomiky práce
3. Samostatná odborná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.
Daná pracovníčka je od 29.01.2018 práceneschopná, v čase písania tejto správy stále bola.
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Na základe dohody o pracovnej činnosti zo dňa 1.2.2018 vykonáva vedenie účtovníctva pre rok 2018
Ing. Gabriela Nemčíková.

Kontrolovaný orgán bol so správou- bez kontrolných nedostatkov - oboznámený dňa 13.03.2018.
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Správa č. 06/2018

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

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

Zosumarizovať všetky správy kontrolnej činnosti o za účelom prehľadného efektívnom
hospodárenia na POH Hviezdoslavova

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti

Cieľ kontroly : zosumarizovať kontrolné nedostatky zistené kontrolami hlavného kontrolóra na
Základnej škole P.O.H. v Snine

Kontrolované obdobie: 2015 - 2017

Kontrolovaný subjekt:

Základná škola P.O.H. v Snine

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 02.03.2018 do 13.03.2018

V zmysle uloţenej kontroly Mestským zastupiteľstvom v Snine na základe poslaneckého návrhu
predkladám správu sumarizujúcu výsledky vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Snina na
Základnej škole P. O. Hviezdoslava v Snine v období rokov 2015-2017. Správa obsahuje názov
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kontroly, kontrolované obdobie, obdobie vykonania kontroly, cieľ kontroly, kontrolné nedostatky,
opatrenia zo strany kontrolovaného subjektu na odstránenie a predchádzanie kontrolným nedostatkom.

1. Prešetrenie postupu pri výpovedi a následnej škody vzniknutej prehratým súdnym sporom vo
veci p. Kočanovej na ZŠ P. O. Hviezdoslava s vyvodením zodpovednosti

Cieľ kontroly : overiť dodrţiavanie Zákonníka práce a iných zákonných postupov pri ukončení
pracovného pomeru

Kontrolované obdobie: 2009-2012
Kontrola vykonaná v čase: od 10.júla 2015 do 23.09.2015

s prerušovaním

Kontrolné zistenia :

Po preštudovaní listinných podkladov som prišiel k záveru, ţe riaditeľ školy Mgr. Juraj
Skrip pri výpovedi z pracovného pomeru PaedDr. Anne Kočanovej porušil ustanovenia § 63
Zákonníka práce, ktorý presne stanovuje postupy a zákonné povinnosti pri dávaní výpovede
zamestnávateľom. Takéto pochybenie malo za následok neplatnosť výpovede z pracovného
pomeru a generovanie následnej finančnej škody v celkovej výške 21 819,16 EUR
Prijaté opatrenia :
Pri výpovediach zo strany zamestnávateľa postupovať v súlade s ustanoveniami zákonníka práce
Termín : stály
Zodpovedný : Mgr. Juraj Skrip

2. Ihrisko pre školské a mimoškolské aktivity pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava
na Ulici Hviezdoslavovej 985/20 069 01 Snina
Cieľ kontroly : overiť, ako v kontrolovanom subjekte sú dodrţiavané ustanovenia Zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Overiť dodrţiavanie ustanovení Zákona č.502/2001
Z.z. o finančnej kontrole
Kontrolované obdobie: 2013-2015
Kontrola vykonaná v čase: od 07.05.2015 do 15.06.2015
Kontrolné zistenia :
Z doloţených dokladov vyplýva, ţe v deň podpisu Zmluvy o dielo medzi ZŠ P.O.H. Snina zastúpenej
štatutárom Mgr. Jurajom Skripom a spoločnosťou M.CUP, s.r.o. Wolkrova 25 Bratislava 5,
konajúcim Ing. Jozefom Michálikom nemal riaditeľ školy zabezpečené finančné prostriedky
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chýbajúce ku konečnej sume diela . Chýbajúce prostriedky v sume 41 813,23 EUR mal iba
prisľúbené, to uvádzam iba na vysvetlenie, nie ako ospravedlnenie.
V tomto prípade musím konštatovať, ţe zo strany riaditeľa školy došlo k porušeniu
§ 19 ods.5 Zákona č.523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ktorého :
Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v beţnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v
rozpočte na beţný rozpočtový rok a zaťaţujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v beţnom
rozpočtovomroku.

Zároveň upozorňujem na ďalší nedostatok v rozpore s Predpisom č. 502/2001 Z. z. Zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 2 ,odst. 2, písm.k) .
/finančnou operáciou alebo jej časťou je príjem, poskytnutie alebo pouţitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo
bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy/Kde podľa výkladu tohto zákona sa rozumie

právnym úkonom aj podpis dohody resp. zmluvy o dielo a teda konštatujem , ţe došlo k porušeniu
predpisov na vykonanie predbeţnej finančnej kontroly pred podpisom Zmluvy o dielo zo 4.11.2014
a takisto u Z č. 05/TU/14 Zmluva o dielo medzi ZŠ P.O.H. a Stavomont SP Snina , s.r.o.
Podľa § 9, ods. 4 a 5 :
(4) Finančnú operáciu alebo jej časť nemoţno vykonať alebo v nej pokračovať, ak finančná operácia alebo jej
časť nie sú v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 1. Finančnú operáciu alebo jej časť moţno realizovať
aţ po odstránení nedostatkov zistených predbeţnou finančnou kontrolou alebo po prijatí účinných nápravných
opatrení.(5) Pri vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť
vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závaţné nedostatky, pre ktoré nemoţno kontrolovanú finančnú
operáciu alebo jej časť vykonať alebo v jej príprave pokračovať

Pri kontrole predloţených faktúr som zistil, ţe taktieţ nie sú správne vypísané záznamy
o predbeţných finančných kontrolách, hlavne u Zmlúv o dielo chýbajú úplne, čím dochádza
k porušeniu Zákona 502/2001 o finančnej kontrole podľa § 9a a §9b.
Pri kontrole Smernice na vykonávanie predbeţnej a priebeţnej finančnej kontroly som zistil
nasledujúce nedostatky :
-V smernici chýbajú prílohy, na ktoré sa v texte odvoláva
- rozpor medzi účinnosťou /01.11.2012/ a podpísaním smernice /19.11.2012/
- na smernici chýbajú podpisy štatutára,- chýbajú vzorové kontrolné listy
-Chýba informácia o zodpovednosti za výkon Finančnej kontroly podľa § 36, ods.1 písm. b/, §36 ods.2
a odst.3 Zákona o Finančnej kontrole,- Informácia o sankciách

Prijaté opatrenia :

V rámci novely Zákona č.502/2001 Z.z. bude doplnená Smernica na vykonávanie predbeţnej
finančnej a priebeţnej kontroly o prílohy a chýbajúce informácie. So zodpovednými pracovníkmi bude
vedený pohovor

3. Kontrola dodrţiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy ZŠ, kontrola dodrţiavania zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kontrola zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Cieľ kontroly : je preveriť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými
prostriedkami mesta. Dodrţiavanie podmienok VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina.
Kontrolované obdobie: 2015
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Kontrola vykonaná v čase: od 20.12.2016 do 02.02.2017
Kontrolné nedostatky :
Predbeţná finančná kontrola nebola na viacerých dokladoch predloţených ku kontrole vykonávaná
v súlade s ustanoveniami zákona č.502/2001 o finančnej kontrole.
1. Na Platobnom poukaze ( napr.92J/2015) chýba vyznačenie moţnosti „ boli – neboli zistené
nedostatky“
2. Absentuje posúdenie súladu finančnej operácie (FO) z hľadiska rozpočtu, zmluvy.
3. Tlačivo Predbeţnej finančnej kontroly (PdFK)je nesprávne koncipované, chýba vyjadrenie
toho, či posudzovaní FO z príslušného hľadiska posudzovaná je alebo nie je v súlade
s posudzovaným aspektom.
4. Kontrolovaný subjekt sa pri vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly odvoláva na znenie § 9
zákona NR SR 502/2011 Z. z. Od 01. 11. 2014 sa PdFK v tomto duchu v roku 2015 vykonávala
na základe § 9a), resp. 9b).
5. Na Platobnom poukaze(napr.117J/2015) je nesprávne uplatnený princíp „kontroly 4 očí“. V
„kolónke“ podpis zodpovedného pracovníka má figurovať iba jeden podpis, nie dva.
6. Na Platobnom poukaze (napr.263J/2015) je nesprávne vyznačená „ je – nie je* v súlade
s...“.Je zakrúţkovaná moţnosť „a“ . * - nehodiace sa prečiarknuť.
7. Na tomto poukaze absentuje dátum , kedy došlo ku formálnemu prehodnoteniu FO.
8. Na Tlačive PdFK (napr. 277J/2015) absentuje vyznačenie moţnosti pri posudzovaní spĺňania
podmienok hospodárnosti,...
9. Na tomto poukaze absentuje vyznačenie moţnosti pri posudzovaní súladu s rozpočtom.
10. V rámci platobných poukazov(napr.285J/2015) je deklarované číslo dodávateľskej faktúry
285J/2015. V skutočnosti sa jedná o číslo f.1500472.
11. Úhrada fa.115169139 vo výške 143,65 € bola realizovaná dňa 14.09.2015 a s ňou súvisiaci
platobný poukaz pp104/2015 bol vystavený dňa 16.09.2015.
12. Pri kontrole webovej stránky školy zistila kontrolná skupina, ţe faktúryza rok 2015 týkajúce
sa školskej jedálne nie sú zverejnené.
13. Navyše – štruktúra zápisu na stránke školy pri zverejňovaní zmlúv a faktúr mi neumoţňuje sa
vyjadriť k tomu, či dané zmluvy a faktúry boli zverejnené v zákonom stanovených lehotách.
Konštatujem porušenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o
slobode informácií“) .
Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme
zákonom ustanovené údaje o faktúrach, zmluvách a vyhotovených objednávkach tovarov, sluţieb a prác.
Podľa § 5a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári
2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd a zmlúv podľa odseku 5. Zverejnenie je podmienkou účinnosti.
Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka).
Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia
s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou
zmluvou. Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Prijaté opatrenia :
Kontrolné nedostatky uvedené v správe 21/2016 boli zodpovedným zamestnancom odstránené
a v súčasnosti sú faktúry zverejnené podľa § 5 zákona 211/2000Z.z.Pri zverejňovaní je šablóna
doplnená aj o kolónku s presným dátumom zverejňovania faktúr a zmlúv. Zodpovední zamestnanci
boli poučení o nedostatkoch vyplývajúcich z kontroly a nedostatky z kontroly odstránili.
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4.

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodrţiavanie
zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina .

Cieľ kontroly : overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodrţiavané ustanovenia zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní, overiť objektívny stav
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi
túto oblasť najmú zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, overiť vnútorné akty riadenia.
Kontrolované obdobie: 2015
Kontrola vykonaná v čase: od 29.01.2016 do 14.03.2016

Kontrolné nedostatky :
V platobných poukazoch sa opakujú nasledovné nedostatky :
1. V rámci Platobného poukazu je deklarované číslo faktúry 42/2015. V skutočnosti sa jedná o číslo
f.8314500010
2.V Predbeţnej finančnej kontrole /PdFK/ absentuje overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom a
podpis inej zodp. osoby.
3. Kontrolovaný subjekt sa pri vykonávaní predbeţnej finančnej kontroly odvoláva na znenie § 9
zákona NR SR 502/2011 Z. z. Od 01. 11. 2014 sa PdFK v tomto duchu v roku 2015 vykonávala na
základe § 9a), resp. 9b).
4. V Predbeţnej finančnej kontrole /PdFK/ absentuje overenie súladu finančnej operácie s rozpočtom
a podpis inej zodp. osoby, súlad s objednávkou, „kontrola 4 očí“
5. PdFK je vykonaná formálne, bez vyznačenia súladu či nesúladu
Príjmový účet :
Kontrolou zloţky Príjmový účet 2015 bolo zistené, ţe škola nevykonáva PdFK pri týchto finančných
operáciách.
Výdavkové pokladničné doklady :
Nedostatočne vykonaná PdFK, absentuje overenie súladu s rozpočtom, s inými internými aktmi
riadenia
Prijaté opatrenia :
1. Dbať na súlad čísla faktúry z knihy dodávateľských faktúr so skutočným číslom faktúry
Z:účtovníčka T: ihneď
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2. Overovať súlad FO s rozpočtom a podpisovať zodpovednou osobou
Z:účtovníčka T: ihneď
3. Overovať súlad FO s rozpočtom a objednávkou zodpovednou osobou
Z:účtovníčka T: ihneď
4. Vykonávať finančnú kontrolu na príjmovom účte
Z:účtovníčka T: ihneď

5. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – p r e n á j m y
Cieľom finančnej kontroly bolo :
-

zistiť, či postup povinných osôb pri uzatváraní zmlúv o prenájom školských priestorov bol v
súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi
overiť dodrţiavanie ustanovenia § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internej smernice
mesta

Kontrolované obdobie: 2016

Kontrola vykonaná v čase: od 17.01.2017 do 13.03.2017

Kontrolné nedostatky
1. Na zmluvách 3,15,17, ( číslované s ohľadom na poradie v tab.č.2) náleţitosti vykonanej základnej
finančnej kontroly nie sú v súlade so zákonom 357/2015 Z.z.
2. Na faktúre č.1/12/2016 zo dňa 12.12.2016 na sumu 1 080 € náleţitosti vykonanej základnej
finančnej kontroly nie sú v súlade so zákonom 357/2015 Z.z.
3.

Kontrolovaný subjekt u nájomcu, s ktorým má podpísanú Zmluvu č. 2/2016 o nájme nebytových
priestorov- Samuel Andrejčík zanedbal povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 47a ods. 1 zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Vyuţívanie prenajatých priestorov kopírovalo dátum, ktorý je totoţný s dátumom podpísania zmluvy,
ešte pred dátumom zverejnenia zmluvy.
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Kontrolný orgán uvádza, ţe so vznikom zmluvy je spojená aj jej účinnosť, t. j. moţnosť domáhať sa
úspešne plnenia, resp. moţnosť plniť podľa obsahu zmluvy. Do nadobudnutia účinnosti zmluvy sú
účastníci svojimi prejavmi viazaní, pokiaľ od zmluvy neodstúpili. Účinnosť je skutočnosť, ţe zmluva
začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, ţe sa moţno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy.
4. Pri Zmluve č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov s Karate Klub Yugan Snina, Komenského
2660, Snina bolo stanovené mesačné nájomné na 15 €/ mesiac.5
Nie je mi známy ţiadny právny titul, prečo škola stanovila v zmluve nájomné na 15 € mesačne.
Toto povaţujem za porušenie ustanovení VZN 109/2011 - § 15, písm c)..
Prijaté opatrenia :
Kontrolné nedostatky boli odstránené a náleţitosti vykonanej ZFK sú v súlade so zákonom 357/2015
Z.z. Zamestnanec povinný za povinné zverejňovanie bol oboznámený s kontrolným zistením
a poučený o povinnostiach súvisiacich so zverejnením dokumentov.
6. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk. zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina – kontrola personálnej a mzdovej agendy.

Cieľ kontroly : preveriť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými
prostriedkami mesta. Dodrţiavanie zákonných ustanovení viaţucich sa k predmetu kontroly.
Kontrolované obdobie: 2015, 2016
Kontrola vykonaná v čase: v čase: od 10.05.2017 do 23.06.2017
Kontrolné nedostatky :
Kontrola príchodov a odchodov z práce
-

V Knihe príchodov a odchodov sú opakované nedostatky v nezaznamenávaní času odchodu
z pracoviska u niektorých zamestnancov. Taktieţ pri predčasnom opustení pracoviska,
prerušení pracovného času absentuje zdôvodnenie.
- Do Knihe príchodov a odchodov z elokovaného pracoviska (3.9.2015- 17.12.2015) je voľne
vloţený súbor 5 skopírovaných listov dochádzky s tým, ţe na dvoch posledných listoch
absentujú údaje o odchode z pracoviska.
* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt k tomu vyjadril tak, ţe tieto listy
tam boli vloţené nedopatrením
-

Niektorí zamestnanci ( Kniha 19.5.16-31.8.2016) napr. v čase medzi 16.8.2016 a 24 .8.2016
zapisovali svoje príchody a odchody mimo predpísaný priestor v knihe.
Porušenie ustanovení § 99 Zákonníka práce. (Evidencia - Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného
času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol
zaznamenaný, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo
dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste
výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.)

-

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

* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt doloţil ku kontrole Knihu príchodov
a odchodov „vedenia“ školy, kde sú zapisovaní riaditeľ a dve zástupkyne riaditeľa za obdobie od
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8.10.2014 do 25.5.2017. Mám pochybnosti o dôveryhodnosti týchto záznamov( bez grafologického
posudku), keďţe sú všetky zápisy písané jednou osobou, všetky časy príchodov a odchodov končia na 0
min. resp 05 min a v priebehu dva a pol roka záznamov nikto zo zapísaných neprerušil pracovný čas
z dôvodu OČR, návštevy lekára a pod.
V Dodatku č.2 zo dňa 1.9.2016 ku Pracovnému poriadku v čl.11 odsek 1 b) : Hneď pri príchode
a odchode zo zamestnania je povinný kaţdý zamestnanec sa osobne zapísať do knihy príchodov
a odchodov....
Kontrolovaný subjekt dodal ku kontrole Organizačný poriadok s účinnosťou od 05.09.2011 s voľne
vloţeným Dodatkom č.1, ktorým dopĺňa v časti 1 Základné ustanovenia tohto poriadku a zaraďuje
EP na základe Rozhodnutia MŠ SR ( voľne vloţená neoznačená príloha č.2) ako súčasť ZŠ P.O.H.
v Snine.
Kontrolovaný subjekt dodal ku kontrole Kolektívnu zmluvu na rok 2017 zo dňa 27.1.2017.
Ku kontrole bolo doloţených 54 ks Triednych kníh za kontrolované obdobie.
Pracovné cesty
Kontrolovaný subjekt dodal ku kontrole Smernicu upravujúcu prípravu, realizáciu, vyhodnotenie
a kontrolu tuzemských pracovných ciest zo dňa 02.09.2015.
Ku kontrole boli doloţené doklady týkajúce sa evidencie cestovných príkazov za roky 2015 a 2016.
Za rok 2015 evidujú 12 príkazov s vyplatenou sumou po vyúčtovaní vo výške 613, 44 € a za rok 2016
14 príkazov s vyplatenou sumou po vyúčtovaní vo výške 571,63 €.
Súčasťou jednotlivých vyúčtovaní je Výdavkový doklad, k nemu urobená predbeţná , resp. základná
finančná kontrola, cestovný príkaz spolu s vyúčtovaním pracovnej cesty, Správa o výsledku pracovnej
cesty, pozvánka, cestovné lístky resp. iné doklady preukazujúce výdavky, prepravný grafikón
s vyznačením ceny lístka. Niektoré vyúčtovania boli doplnené Čestným vyhlásením o strate
cestovného lístka.
Kontrolné nedostatky :
-

-

-

-

Za rok 2015 bolo takýchto doloţených čestných prehlásení celkovo 9. Vo vyúčtovaniach
pracovnej cesty viaţucich sa ku cestovnému príkazu č.6/2015 a 7/2015 absentujú doklady
o cestovných výdavkoch. V doloţených dokladoch figurujú dva identicky označené cestovné
príkazy č.6/2015 s rôznymi údajmi o pracovnej ceste.
Na doloţenom príjmovom doklade, ktorý sa viaţe ku cestovnému príkazu 2/2015 nie je
vyplnené číslo dokladu, dátum, podpisy zodpovedných pracovníkov, údaj o „zaúčtovaní
v denníku pod poradovým číslom“. Na doloţených výdavkových dokladoch chýba údaj
o „zaúčtovaní v denníku pod poradovým číslom“. Na výdavkových dokladoch viaţucich sa ku
cestovnému príkazu č.2/2015 a 3/2015 absentuje podpis príjemcu.
Vykonané predbeţné finančné kontroly nespĺňajú zákonom predpísané náleţitosti podľa
Zákona č.502/2001 o finančnej kontrole.
Za rok 2016 bolo takýchto doloţených čestných prehlásení celkovo 10. Vo vyúčtovaniach
pracovnej cesty viaţucich sa ku cestovnému príkazu č.13/201, 12/2016 a 8/2016 absentujú
doklady o cestovných výdavkoch.
Vykonané základné finančné kontroly nespĺňajú zákonom predpísané náleţitosti podľa
Zákona č.357/2015 o finančnej kontrole.
Vyúčtovania pracovnej cesty ku cestovným príkazom v obidvoch sledovaných obdobiach
neboli náleţite vypísané, vyúčtované , zaúčtované a nebola na nich vykonaná finančná
kontrola.
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Konštatujem porušenie ustanovení zákona č.502/2001, 357/2015 o finančnej kontrole , Zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, § 4 odst.1 písm. a) - Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí
náhrada preukázaných cestovných výdavkov .

-

-

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

-

Pri kontrole pracovných ciest a ich porovnávaním so zápismi v triednych knihách bolo
zistené, ţe zamestnanec s os. číslom 8109 v dňoch 7.5.2015, 22.10.2015, 3.11.2015, a
5.5.2016 opakovane deklaroval a vyúčtoval pracovnú cestu a zároveň svojim podpisom
v triednej knihe deklaroval odučenie vyučovacej hodiny v tom istom čase.
Toto povaţujem porušenie pracovnej disciplíny.
* v rámci pripomienkovania (22.06.2017)sa kontrolovaný subjekt poprel túto skutočnosť s tým, ţe túto
záleţitosť preverujú ako porušenie interných pravidiel
Školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP )
V Záznamovej knihe zo školenia zamestnancov z predpisov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci vykonanom spoločnosťou DXa, s.r.o. Snina je uvedený rozsah školenia v hodinách 6- 8,
s dátumom školenia 11.9.2015 – 14.09.2015 s vymenovaním 27 oblastí ( tém ). Súčasťou tejto knihy
sú aj dva Záznamy o školeniach zo dňa 11.9.2015. Ďalšie školenie má byť realizované (opakované) do
13.9.2017.
Na Záznamoch o školeniach absentujú podpisy štatutára.
-

Počet zúčastnených na školení podľa prezenčných listín je 71, no podľa doloţených údajov
v septembri 2015 bol celkový počet zamestnancov na škole 80.

Prijaté opatrenia :
Dňa 15.08.2017 kontrolný orgán vyzval štatutára školy na doplnenie správy o splnení prijatých
opatrení, ktoré povaţoval za nedostatočné. Opatrenia z listu zo dňa 21.09.2017 neobsahovali
relevantné informácie a tak nasledoval ďalší list zo dňa 25.09.2017 v nasledujúcom znení :
„Vašu argumentáciu opierajúcu sa o administratívnu chybu v uvedení lehoty na dodatočné vyjadrenie
sa ku kontrolným nedostatkom vnímam ako obštrukčnú a účelovú. Som presvedčený o tom, ţe ste
o chybe vedeli vopred, lebo sme sa osobne pri preberaní Výzvy na doplnenie dňa 15.08.2017 bavili
o tom, ţe táto správa pôjde na rokovanie MsZ v Snine , ktoré je plánované na 11.09.2017, takţe vám
bolo jasné, ţe vaše dodatočné v tejto správe zahrnuté nebudú.
Kategoricky odmietam vašu výzvu na verejné ospravedlnenie, kde sa opierate o lehotu uvádzanú
v liste zo dňa 15.8.2017, ktorá bola stanovená na 24.09.2017( administratívnou chybou), pretoţe toto
bola uţ výzva na doplnenie. Vy ste mali stanovený čas na vyjadrenie sa k tejto kontrole listom zo dňa
16.06.2017 a ten bol stanovený na 23.06.2017. K tomuto dátumu ste sa ku skutočnostiam v správe
uvádzaným nevyjadrili. Pri rokovaniach o kontrolných nedostatkoch za prítomnosti prednostky MsÚ
a mojej osoby ste nám o vnútorných postupoch pri nahrádzaní hodín pred zverejnením správy nič
vysvetľujúce nepovedali, taktieţ ste sa nevyjadrili ku skutočnostiam, ktoré uvádzam v správe
o absencii dvoch Kníh príchodov a odchodov :“ Mám pochybnosti o dôveryhodnosti týchto záznamov(
bez grafologického posudku), keďţe sú všetky zápisy písané jednou osobou, všetky časy príchodov
a odchodov končia na 0 min. resp 05 min a v priebehu dva a pol roka záznamov nikto zo zapísaných
neprerušil pracovný čas z dôvodu OČR, návštevy lekára a pod.“
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Navyše na jednom pracovisku, v jednej budove a na jednom poschodí má existovať iba jedna
evidencia príchodov a odchodov.
Taktieţ vaša argumentácia o preukázateľnosti pobytu na pracovných cestách je dubiózna,
nevyvracajúca kontrolné zistenie :
„Konštatujem porušenie ustanovení zákona č.502/2001, 357/2015 o finančnej kontrole , Zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, § 4 odst.1 písm. a) - Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí
náhrada preukázaných cestovných výdavkov .“

Podpisy v triednej knihe, ktoré poukazujú na duplicitu výkonu ( odučenie hodiny a zároveň pobyt na
sluţ.ceste) sú zjavne písané tak, ţe to evokuje u čitateľa meno zamestnanca 8109. Argument, ţe to
niekto odučil a podpísal sa menom zamestnanca 8109 pôsobí infantílne. Zvlášť aj preto, ţe podobné
podpisy sú aj v dňoch a hodinách, keď zamestnanec 8109 na sluţ. ceste nebol a teda hodinu nemal
dôvod iný pedagóg za neho nahrádzať. ( Tieto podpisy boli objavené náhodne a iba na stranách, ktoré
poukazujú na kolízne dátumy, iné dni posudzované neboli.). Ak zamestnanec č.8109 popiera, ţe
podpisy z dátumov spomenutých v správe v dňoch 7.5.2015, 22.10.2015, 3.11.2015, a 5.5.2016 nie sú
jeho, ako to , ţe sa opakujú aj v dňoch, kedy v škole bol a figurujú v záznamoch, kde hodiny mal odučiť
on ?!
BOZP – keďţe v rámci pripomienkového konania nebolo kontrole dodané ţiadne písomné potvrdenie
o dodatočnom absolvovaní školení deviatich zamestnancov, nemám dôvod korigovať kontrolné
nedostatky.
V Opatreniach ku kontrolným zistenia absentujú konkrétne termíny a zodpovedné osoby za ich
odstránenie či predchádzanie ďalším, hodnotím tieto opatrenia ako nedostačujúce.
Argumenty v nich uvádzané hodnotím ako irelevantné, a preto na kontrolných zisteniach trvám.“
Ku dnešnému dňu (13.03.2018) nebolo kontrolnému orgánu doručené doplnenie spomínaných
opatrení.
Úplné znenie jednotlivých kontrolných správ nájdete www.snina.sk- občan-samospráva-mestské
zastupiteľstvo-materiály na rokovanie MsZ
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Snine, ktoré sa konalo dňa 12.02.2017, odznela zo strany
poslankyne MsZ výzva na to, aby bola do tejto správy zahrnutá aj kontrola financovania lyţiarskeho
výcviku ţiakov danej školy.
Štatutár školy mi predloţil kópiu Ţiadosti o podanie správy a podkladov- dokumentácie zo strany
ORPZ v Humennom, Odbor kriminálnej polície, zo dňa 28.12.2017 z dôvodu preverovania
anonymného oznámenia v danej veci.

Z toho dôvodu nemôţem danú kontrolu v rámci tejto kontroly zrealizovať.
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Správa č. 07/2018

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

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

Kontrola hospodárenia v RO Rybníky v Snine za rok 2017

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti

Cieľ kontroly : preveriť výsledky hospodárenia v RO Rybníky – Biokúpalisko za rok 2017

Kontrolované obdobie: 2017

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Pán Štefan Čus, Ing. Monika Aľušíková

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 02.03.2018 do 13.03.2018

Ţivnostenské oprávnenie, zamestnanci
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Na základe Osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení zo dňa 04.05.2017 vydanom Okresným úradom
v Humennom bolo mestu Snina povolené vykonávanie činnosti Prevádzkovanie športových
zariadení ku dňu 10.05.2017. Okresný úrad v Humennom dňa 29.09.2017 potvrdil prijatie ţiadosti
mesta Snina o ukončení podnikania vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na ţivnostenskom
oprávnení pod č. OU-HE-OZP-2017/010922-2 ku dňu 30.09.2017
Biokúpalisko Sninské Rybníky, kde vykonávanie danej činnosti prebieha, spravuje Oddelenie
rekreačných a športových sluţieb Mestského úradu v Snine.
Na zabezpečenie sluţieb súvisiacich s činnosťou Biokúpaliska Sninské rybníky v sezóne od
17.06.2017 do 03.09.2017 bolo potrebné zazmluvniť okrem kmeňových zamestnancov aj
zamestnancov na dobu určitú, a to od 15.05.2017 do 30.09.2017. Takýchto zamestancov na pozíciách
záhradník, prevádzkový pracovník, nočný stráţnik a plavčík bolo 17. Okrem týchto pracovníkov
pracovali na zabezpečení prevádzky Biokúpaliska Sninské rybníky traja zamestnanci zamestnaní na
dobu neurčitú a vedúci Oddelenia športových a rekreačných sluţieb mesta Snina pán Štefan Čus.
Podľa potreby boli zo strediska Športová hala na Biokúpalisko presúvaní traja pracovníci a
čas pracovného fondu nimi odpracovaný bol preúčtovaný na Biokúpalisko ako podnikateľský subjekt.

Trţby, návštevnosť, počasie

Podľa Výkazu ziskov a strát celkové trţby za obdobie od 17.06.2017 do 03.09.2017 predstavovali
75 491,80 €.
Prehľady o výnosoch zo vstupného a návštevnosti v kontexte piktogramového vyobrazenia počasia
počas letnej turistickej sezóny na Biokúpalisku Sninské rybníky ponúkajú tabuľky v prílohe

.

Proces výberu vstupného, nakladanie s hotovosťou a ceninami.

Vstupné na biokúpalisko bolo vyberané v hotovosti cez registračnú pokladňu. Po prevzatí dokladu
z RP, bol zákazníkom vydaný identifikačný náramok. Vstupné, ktorého výška bola schválená
zastupiteľstvom, bolo zvýhodnené pre drţiteľov karty obyvateľa. Taktieţ bolo moţné zakúpiť si
permanentky od troch do 20-ich vstupov. Celkový počet rôznych druhov permanentiek v roku 2017
dosiahol číslo 280.
Denná trţba bola uloţená do mobilného trezoru, ktorý sa večer odváţal do nočného trezoru VÚB
banky. Nasledujúci deň sa vyzdvihol trezor s potvrdením o vklade za predchádzajúci deň. Potvrdenka
sa následne odniesla do pokladne MsÚ, kde nám pracovníčka pokladne vydala potvrdenie o prevzatí
potvrdenky z banky. Denne sa robia uzávierka v RP s prehľadom návštevníkov a trţby. Denne sa robil
aj prehľad o spotrebovaných identifikačných náramkov. Tie boli uloţené v sklade v informačnom
centre. Záznam o spotrebovaných identifikačných náramkoch sa viedol na vyhradenom tlačive a tie sa
ráno vydávali pracovníčkam pred začatí zmeny. Večer ich pracovníčky pokladne odovzdávali do
informačného centra. Vedúci RaŠS vykonával dennú spotrebu a inventarizáciu identifikačných
náramkov, ktoré museli kopírovať denný počet predaných vstupeniek( s prihliadnutím na uplatnené
vstupy z permanentiek).
Inventúra identifikačných náramkov –sezóna 2017
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Zvyšné náramky zo sezóny 2016

16 298 ks

Nakúpené náramky v sezóne 2017

45 000 ks

Náramky 2017 spolu

61 298 ks

Spotrebované náramky -návštevníci

39 551 ks

Spotrebované náramky – lehátka

5 043 ks

Spotrebované náramky spolu

44 594 ks

Zvyšné náramky na sezónu 2018

16 704 ks

Revízie a kontroly
Oddelenie športových a rekreačných sluţieb disponuje nasledovnými protokolmi o revíziách.
Protokol z hlavnej ročnej kontroly detského ihriska vykonanej v zmysle STN EN 1176-7:2008, bodu
6.2, písmeno c. Dátum vykonania kontroly 05.06.2017. Playsystem Servis, s.r.o. Košice.
Správa o odbornej prehliadke a skúške – revízii elektrického zariadenia . Revíziu vykonal
Ing. Onduško Jozef - elektrotechnik špecialista- revízny technik, Humenné. Revízia vykonaná
v dňoch : 04.04.2016 –Verejné osvetlenia vetva č.2, káblové rozvody VO, 05.04.2016 – SO 05b
Sociálne zariadenie, prípojka NN a elektroinštalácia, 05.04.2016 – SO 05a Sociálne zariadenie,
prípojka a elektroinštalácia, 04.04.2016 – prezliekacie kabínky( bleskozvody), 04.04.2016 –
prezliekacie kabínky ( elektroinštalácia), 05.04.2016 – Verejné osvetlenie vetva č.1, 05.04.2016 –
prírodný kúpací biotop. Platnosť revízií je 5 rokov.
Náklady na činnosť
Za obdobie od 17.06.2017 do 03.09.2017 boli z rozpočtu mesta Snina pouţité finančné prostriedky vo
výške 63 047,50 € , vyberám niektoré kapitoly v týchto čiastkach :
Všeobecný materiál, prac. pomôcky :
Mzdy, odvody, nemocenské :

3 773,18 €
57 506,53 €

Energie :

761,79 €

Palivo, mazivá, oleje :

560,62 €

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v roku 2017 predstavovali čiastku
52 506,00 €.

Výsledok hospodárenia
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Výsledok hospodárenia Biokúpaliska Sninské rybníky za rok 2017 je rozdielom celkových trţieb
( 75 491,80 € ) mínus suma celkových nákladov na prevádzkovanie ( 115 553,50 € ), čo predstavuje
celkovú stratu vo výške 40 061,70 €.
V zmysle ustanovení zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Snina ku 30.9.2017 ukončilo podnikateľskú činnosť na
Biokúpalisku Sninské rybníky.
§ 18, odst. 2 : Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na
túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť
musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa
obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania. Ak je hospodárskym výsledkom
podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územného celku k 30. septembru rozpočtového roka strata, obec alebo
vyšší územný celok sú povinní zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také
opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Kontrolovaný subjekt bol so správou – bez kontrolných nedostatkov – oboznámený dňa 07.03.2018.

Správa č. 08/2018
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o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti

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

Kontrola vymáhania nedaňových pohľadávok k 31.7.2017

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti

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

Kontrolované obdobie: 2017

Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

JUDr. Ján Paľovčík, Anna Kuncová

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 23.03.2018 do 27.04.2018 s prerušením

Pohľadávku moţno definovať ako nárok právnickej a fyzickej osoby na peňaţné alebo vecné plnenie
od inej právnickej alebo fyzickej osoby. Pohľadávky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia
na: – krátkodobé pohľadávky, ktoré sú splatné do jedného roka – dlhodobé pohľadávky, ktoré majú
dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok.
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Kontrolnému orgánu boli doloţené z Oddelenia finančného MsÚ v Snine doloţené nasledovné
doklady : Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine zo dňa 29.11.2006,
Postup pri opravných poloţiek zo dňa 28.02.2016, Hlavnú knihu za rok 2017, Inventúrne zoznamy
jednotlivých pohľadávok za rok 2017, Inventúrny zoznam poskytnutých záloh ku 31.12.2017,
Inventúrny zoznam nehradených faktúr a dobropisov ku 31.12.2017.
V zmysle Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmysle opatrení MF SR § 43 ods. 8 na účte 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC
sa účtuje vznik krátkodobej pohľadávky z nedaňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je obec
alebo VÚC a nimi zriadené organizácie.
Podľa Inventúrneho zoznamu nedaňových pohľadávok Mestského úradu v Snine ku 31.12.2017 bola
na účte 318 evidovaná ku 1.1.2017 suma pohľadávok vo výške 287 420,19 €, ku koncu roku 2017
suma narástla na hodnotu 289 325,25 €, čo predstavuje nárast o 0,66 %.
Jednotlivé poloţky tvoriace skladbu nedoplatkov z nedaňových príjmov ponúka nasledujúca tabuľka.
Popis položky
Neuhradené faktúry
Odvod z výťaţkov stávkových kancelárií
Odpredaj komunálnych bytov
Odpredaj pozemkov
Nájomné - byty
Za sluţby BH
Nájomné – pozemky
Nájomné – nebytové priestory
Prevádzkové náklady
Pohľadávky – pokuty
Opatrovateľská sluţba
Pohľadávky z prenájmu hnuteľného
majetku
Pohľadávky – krátkodobý prenájom DK
Pohľadávky – prenájom hrobových miest
Pohľadávky – značenie ZŤP
Pohľadávky – územný plán
Pohľadávky - DPS – stravné
Pohľadávky – DPS – sluţby
Pohľadávky – DPS – réţia
Pohľadávky – VPS za uloţenie odpadu
Spolu

Stavku 01.01.2017

Stav ku 31.12.207

14 763,33
753,86
7 868,34
319,44
68 406,50
128 534,67
5 605,40
23 134,49
379,70
5 317,99
2 262
864

19 359,62
1 615,55
7 726,88
319,44
66 673,26
121 897,97
5 522,91
31 013,87
74,28
291,39
3 109
1 632,20

0,21
2 584,58
116,02
620
5 885,14
16 354,24
1 046,06
2 602,22
287 420,19 €

0,21
4 408,36
0,00
620
6 228,25
16 380,32
1 480,34
971,40
289 325,25 €

Nárast/ pokles( %)
+ 31,13
+ 114,431
-1,798
0
-2,534
-5,163
-1,472
+34,060
-80,437
-94,521
+37,445
+88,912
0
+70,564
-100
0
+5,830
0,195
+41,516
-62,670

+ 0,66

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č.413/2017 zo dňa 14.12.2017 bolo schválené upustenie
od trvalého vymáhania pohľadávok vo výške 41 364,51 €. Z toho pokuty vo výške 5 039,60 €.
Subjekty a fyzické osoby, ktoré boli týmto spôsobom „oddlţené“ sú nasledovné :
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Mikuláš Marinič ţeriavy a dráhy (6 635,93 €), ŠKS-Real.S.r.o.(19 683,23 €),R&R, s.r.o.(592,54 €),
Ľ.Nedovašková a K.Nedovaška (4 953,70 €), Ľ. Nedovaška a K. Nedovaška (1 861,71 €), Renáta
Dunajová (1 659,98 €), Anastázia Černegová (937,82 €)....spolu : 36 324,91 €.
Stav neuhradených pokút ( obvodný úrad) ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 4 780,65 € a ku dňu
14.12.2017, kedy bolo rozhodnuté o upustení od vymáhania ich suma narástla na úroveň 5 039,60 €.
Stav neuhradených pokút (mestský úrad) bol ku 31.12.2017 vo výške 249 €, čo kopíruje výšku ku
31.12.2016.
Stav neuhradených pokút (právne) bol ku 31.12.201 vo výške 288,34 €, ku 31.12.2017 suma klesla na
úroveň 42,39 €.
Stav pohľadávok na účte 311 ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 3 952,50 €, ku dňu 31.12.2017 bol stav
vo výške 1 192,29 €.
Stav pohľadávok na účte 378 ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 322 572,94 €, ku dňu 31.12.2017 bol
stav vo výške 322 099,72 €. Z toho Sukmont s.r.o. , Snina vo výške 318 277,73 €.
Stav pohľadávok na účte 315 ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 148 364,04 €, ku dňu 31.12.2017 bol
stav vo výške 148 364,04 €. Z toho 142 000,26 € - Sukmont teplo , s.r.o. Snina 6 363,78 € - bývalá
VPS Snina , príspevková organizácia.
Stav pohľadávok na účte 335 ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 92,20 €, ku dňu 31.12.2017 bol stav vo
výške 109,20 €.
Pohľadávky vo výške 2 155,10 € sú priebeţne riešené, uspokojované v zmysle dohôd o splátkach.
Stav pohľadávok na účte 314 ku dňu 31.12.2016 bol vo výške 63 301,34 €, ku dňu 31.12.2017 bol
stav vo výške 63 511,70 €. Táto suma sa v účtovníctve opakuje periodicky mesačne a súvisí
s uhrádzaním platieb nájomného SVB. (Zálohové platby)

Suma všetkých nedaňových pohľadávok mesta Snina ku dňu 31.12.2017 evidovaná na všetkých
účtoch spolu predstavuje čiastku 824 602,20 €. Z toho je suma pohľadávok exekučne vymáhaných je
150 500,98 €, súdne vymáhaných je 134 258,40 € a konkurzne vymáhaných je 478 468,18 €.
Po kontrole dokladov a vnútornej komunikácie medzi oddeleniami Mestského úradu v Snine
konštatujem, ţe jednotlivé druhy pohľadávok resp. nedoplatkov sú spracované v zmysle náleţitostí
určených v Smernici pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok na MsÚ v Snine. Dodrţané sú postupy aj
lehoty na výzvy a upomienky dlţníkov na ich úhradu.
Na margo úspešnosti vymáhania pohľadávok v konkurznom alebo exekučnom konaní je kvôli
objektivite nutné uviesť, ţe tieto procesy sú zdĺhavé a mestom neovplyvniteľné. V mnohých prípadoch
často končia ich zastavením pre nemajetnosť dlţníka.

So správou – bez kontrolných nedostatkov – bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 27.04.2018
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Externé kontroly v organizáciách mesta Snina ukončené do 31.03.2018

Na základe pripomienok, ktoré odzneli zo strany poslancov MsZ v Snine na rokovaní MsZ zo dňa
12.02.2018 boli subjekty v zriaďovateľskej právomoci mesta Sniny dňa 13.02.2018 listom vyzvané,
aby vţdy ku koncu kvartálu posielali elektronicky hlavnému kontrolórovi informácie o výsledku
ukončených kontrol od začiatku roka 2018 s uvedením : kontrolného orgánu, cieľa kontroly, dátumu
vykonanej kontroly, kontrolné zistenia, opatrenia resp. sankcie, pracovnoprávnu zodpovednosť,
protokol z vykonanej kontroly.
1. Verejnoprospešné sluţby Snina, s.r.o.
Kontrolný orgán : Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom
Cieľ kontroly : Prevádzkovanie a stav kuchyne v priestoroch budovy
Dátum kontroly : neuvedený
Kontrolné nedostatky : - kuchyňa nedisponuje dostatočným počtom drezov
-

nedostatočný počet pracovných plôch
poškodené sieťky proti hmyzu
nad výdajom pokrmov sa olupuje stena
v miestnosti na osobnú hygienu bola zelenina

Prijaté opatrenia : Kuchyňa bola vymaľovaná na vlastné náklady, vymenené boli sieťky na oknách.
Pracovné plochy sa zväčšiť nedajú, no označia sa jednotlivé pracovné dosky na zeleninu, mäso.
2. Mestský úrad v Snine – Oddelenie sociálnych vecí a rodiny
Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 01
Humenné ( ďalej iba RÚVZ HE )
Cieľ kontroly: kontrola hygieny prevádzky Nízkoprahovej sociálnej sluţby pre deti a rodiny ako
celku
Dátum vykonanej kontroly: 26.02.2018
Kontrolné zistenia: vykonanou kontrolou bolo zistené, ţe priestory NSSDR sú v rámci moţností
udrţiavané a nie sú v zásadnom rozpore so súčasnou platnou legislatívou
Opatrenia : Sankcie, resp. opatrenia: ţiadne
3. Základná škola Ulica študentská 1446/9 Snina
Kontrolný orgán : RÚVZ HE
Cieľ kontroly : hygiena prevádzky
Dátum vykonanej kontroly : 22.02.2018
Kontrolné nedostatky : skutočnosti zistené pri kontrole nie sú v zásadnom rozpore so súčasne platnou
legislatívou
Prijaté opatrenia : aktualizovanie prevádzkového poriadku
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4. Materská škola na Ul. Dukelských hrdinov č.2078/13 v Snine
Kontrolný orgán : Sociálna poisťovňa
Cieľ kontroly : kontrola odvodov poistného
Dátum vykonanej kontroly : 07.03.2017
Kontrolné nedostatky : zamestnávateľ porušil ustanovenie § 231ods.1písm. b) zákona tým, ţe

neodhlásil z registra po zákonom stanovenejlehote p. Burikovú Martinu, ktorej dohoda
o pracovnej činnosti( dohoda) trvala do 30.06.2016 a RLFO odhláška bol zaslaný 04.07.2016,
na základe kontroly o výsledku sa ukladá opatrenie na odstránenie nedostatkov.
Prijaté opatrenia : nedefinované

Kontrolný orgán : RÚVZ HE
Cieľ kontroly : hygiena prevádzky ako celku a v súvislosti so zhodnotením pitného reţimu

v MŠ
Dátum vykonanej kontroly : 16.03.2018
Kontrolné nedostatky : ţiadne
5. Základná škola na Ulici budovateľskej v Snine
Kontrolný orgán : RVÚZ HE
Cieľ kontroly : kontrola protipoţiarna
Dátum vykonanej kontroly : 24.01.2018
Kontrolné nedostatky : ţiadne
6. Materská škola Ulica ČSA v Snine
Kontrolný orgán : sociálna poisťovňa
Cieľ kontroly : odvody poistného a príspevkov
Dátum vykonanej kontroly : 1.12018-31.3.2018
Kontrolné nedostatky : nedefinované
7. Základná škola Ul.Komenského Snina
Kontrolný orgán : OR HaZZ Humenné
Cieľ kontroly : preveriť stav organizačného a technického zabezpečenia PPO
Dátum vykonanej kontroly : 13.03.2018
Kontrolné nedostatky : nedostatočné označenie príklopu na šachte hlavného uzáveru a plynovej
kotolne, v priebehu kontroly odstránené.
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PLNENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY

159/2012 – Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer vzájomného vysporiadania
vlastníctva nehnuteľného majetku formou zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, a to pozemku parc. č. CKN 1508/94, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
853 m2, stavby so s. č. 2718 postavenej na parc. č. CKN 1508/94, pozemku parc. č. CKN 1508/107,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 375 m2 vytvoreného GP č. 37002341-65/2010, overeného
pod G1-214/2010 dňa 10. 08. 2010 a stavby so s. č. 747 postavenej na parc. č. CKN 182/2 za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1,
Snina, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, a to pozemku par. č. CKN 1934/1, ostatné plochy, o výmere 15
555 m2, vytvoreného GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934, ostatné plochy, o výmere 16 100
m2 (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m2, CKN 5591/5
o výmere
353 m2, CKN 5586/6 o výmere 4 820 m2, CKN 5588/2 o výmere 460 m2, CKN 5590/1 o výmere 11
060 m2, CKN 5591/3 o výmere 3 040 m2, CKN 5586/2 o výmere 2 171 m2, CKN 5582/3 o výmere 7
110 m2, CKN 5591/2 o výmere 6 014 m2, CKN 5590/3 o výmere 116 m2 vytvorených GP č. 37002341
– 66/2010, overeným pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010, u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť
vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny,
vypracovať návrh zámennej zmluvy a predloţiť na najbliţšie rokovanie MsZ.
Nové skutočnosti:
Posledné rokovanie s zástupcami Arcibiskupstva Košice, zástupcov farnosti Snina a primátora mesta
sa uskutočnilo 6.04.2018 na Rímskokatolíckej fare Snina. Na stretnutí sa obe strany oboznámili
s aktuálnymi znaleckými posudkami na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny. Obe strany sa
dohodli , ţe nakoľko je potrebné niektoré kroky zo strany RKC preveriť, materiál týkajúci sa
vzájomného vysporiadania bude predloţený na rokovanie júnového zastupiteľstva.
504/2013 Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ č. 309/2012 zo dňa 01. 10. 2012
takto: Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á Mestskému úradu v Snine plniť navrhované úlohy
k riešeniu problematickej situácie na Sídlisku I a II spôsobenej činnosťou neprispôsobivých občanov
a predkladať informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení na zasadnutie mestského
zastupiteľstva 2-krát ročne (kaţdý polrok).
Nové skutočnosti:
Uznesením MsZ č. 313/2017 bolo zmenené, ţe informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení
na zasadnutie MsZ MsÚ predkladá raz ročne. Správa predloţená na februárovom zasadnutí MsZ
v roku 2019.
29/2015 - Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu
situácie na sídlisku I a II za rok 2014, u k l a d á mestskému úradu predloţiť návrh výstavby
nízkoprahových bytov v súvislosti s riešením revitalizácie sídliska I.
Nové skutočnosti :
Zámer trvá, prebieha výber lokality

Zo strany oddelenia výstavby boli na výstavbu nízkoprahových bytov vytypované tri
lokality:
- 1. lokalita – na Kostrubani, kde by sa dal postaviť ešte jeden bytový dom,
- 2. lokalita – v územnom pláne je vyčlenená lokalita na bytové domy smerom na Pčoliné,
táto však nie je veľmi vhodná, pretoţe tam chýbajú všetky inţinierske siete a výstavba by tam
bola finančne veľmi náročná,
- 3. lokalita – na sídl. I na mieste bývalého bytového domu „Titanik“.
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Bez zmeny
174/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov: - parc. č. CKN 4264/44, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 101 m2 , - parc. č. CKN 4264/45, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 122 m2 , oba pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46053328-12/2016 z
parcely č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 549 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. Štúrovej.
Nové skutočnosti : Trvá, zatiaľ nesplnené, uznesenie sa týka pána Kostiščeho a súvisí
s vysporiadaním čiernej stavby.Bez zmien .
195/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predloţiť návrh vyuţitia
nebytových priestorov bývalej osobitnej základnej školy na byty. T: 30. 06. 2016
Nové skutočnosti :
Predloţený návrh na zrušenie uznesenia.
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:
Oddelenie výstavby, ÚP, ŢP a SP uplatnilo poţiadavku finančných prostriedkov na výstavbu
kontajnerových stanovíšť v rozpočte mesta na rok 2018. V prípade, ţe v rozpočte mesta budú
vyčlenené finančné prostriedky na túto investičnú akciu odd. výstavby predloţí na schválenie
investičný zámer a začne s obstarávaní projektovej dokumentácie stavby.
Bez zmeny
238/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené GP č. 34823123-16/2016 odčlenením z parcely č. EKN
6006, zap. na LV č. 8216: - parc. č. CKN 2146/36, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria ,o
výmere 4 m2 , - parc. č. CKN 2146/37, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2
, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov – Janu Karľovú, trvale
bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe táto ţiadateľka je vlastníčkou
priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7629/2 a CKN 7629/1, na ktorej má postavený rodinný dom so s.
č. 1650, v ktorom býva a na parcele CKN 2146/36 má postavenú časť garáţe, na ktorú má stavebné
povolenie. Prevádzané parcely č. CKN 2146/36 a CKN 2146/37 dlhodobo uţíva, v minulosti patrili jej
rodičom a chce si ich majetkovo právne vysporiadať.
Nové skutočnosti : Nesplnené, bude predloţený na júnové rokovanie MsZ.
246/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 1. v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h)
Všeobecne záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v
Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 investičný zámer: Rozšírenie oddychovej plochy na
30

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 sluţbám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti :
Na základe ZoD bola zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia
stavby.
Bez zmeny
253/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, ţe v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 2 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú ţiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Dňa 11.4.2017 prevzalo mesto Snina od spracovateľa Stavoprojekt s.r.o. Prešov návrh Zmien
a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina. V súlade s ust. stavebného zákona bude následne návrh predloţený
na pripomienkovanie dotknutých orgánom a zrealizované verejné prerokovanie návrhu Zmien
a doplnkov č. 7 UP mesta Snina s fyzickými a právnickými osobami..
259/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s vyuţitím predkupného práva v zmysle
predloţeného uznesenia MsZ č. 486/2008 zo dňa 04. 12. 2008.
Nové skutočnosti : Nesplnené,mesto oznámilo písomne zámer uplatnenia predkupného práva,
k podpisu KZ sme zatiaľ neboli zo strany COOP Jednoty vyzvaní. Bez zmien
263/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce - prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 37/144, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 230 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre spoločnosť
FACTORIÁL CREDIT, s. r. o., Strojárska 2742, 069 01 Snina, IČO: 44 756 216, za účelom
vybudovania prístupovej zásobovacej komunikácie pre budúcu prevádzku zariadenia spoločného
stravovania. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ na vlastné náklady
vybuduje prístupovú cestu, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti : Nesplnené, ţiadateľ zatiaľ nedoloţil dopravnú projektovú dokumentáciu..
295/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, ţe v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
ţiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Dňa 11.4.2017 prevzalo mesto Snina od spracovateľa Stavoprojekt s.r.o. Prešov návrh Zmien
a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina. V súlade s ust. stavebného zákona bude následne návrh predloţený
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na pripomienkovanie dotknutých orgánom a zrealizované verejné prerokovanie návrhu Zmien
a doplnkov č. 7 UP mesta Snina s fyzickými a právnickými osobami..
298/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j
e investičný zámer: „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy MsÚ v Snine“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti :
Oddelenie výstavby, ÚP, ŢP a SP v súčasnosti pripravuje podklady pre začatie verejného
obstarávania na zhotoviteľa časti stavby v rozsahu podľa schváleného rozpočtu na r. 2018 – časť
stavby - dátové rozvody.
Bez zmeny
340/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne
záväzného naradenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e
1. investičné zámery:
1.Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina, 2. Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území
mesta Snina, 3. Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina;
2. zadanie realizácie zákaziek „Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií na území mesta Snina“ a „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta
Snina“ spoločnosti Verejnoprospešné sluţby Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti:
Splnené, UP vyvesené na úradnej tabuli.
343/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
naradenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“.
Nové skutočnosti:
Zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia. Samotná realizácia stavby
bude moţná aţ po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na túto investičnú akciu.
Bez zmeny
354/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností
– odpredaj nebytového priestoru č. 12-1/A a nebytového priestoru č. 12-2/A v suteréne, vchod č. 3 v
bytovom dome s. č. 1006 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/29 a
zapísaného na LV č. 4806, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 58/769 (28/769 + 30/769) na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č.
CKN 183/29 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 315 m2 , zapísaného na LV č.
6700, k. ú. Snina, za cenu 1 145,- € pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 4806 a LV č. 6700,
uvedených v prílohe č. 1 s tým, ţe kupujúci si uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním
návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Nové skutočnosti :
Splnené, podaný návrh na vklad.
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355/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti
– odpredaj nebytového priestoru č. 12 v suteréne, vchod č. 3 v bytovom dome s. č. 1008 na Ul. Janka
Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/30 a zapísaného na LV č. 4719, k. ú. Snina,
vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1183 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 183/30 - druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 475 m2 , zapísaného na LV č. 4719, k. ú. Snina, za cenu 1 430,- € pre dotknutých
vlastníkov v zmysle LV č. 4719, uvedených v prílohe č. 1 s tým, ţe kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Nové skutočnosti :
Splnené, podaný návrh na vklad.
369/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti
pozemku parc. č. CKN 1121/210, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 231 m2 ,
zap. na 17 LV č. 3200, k. ú. Snina, pri stavbe so s. č. 3192 na Ul. Komenského,, pre
GRÉCKOKATOLÍCKU CIRKEV, farnosť bl. Hieromučeníka Vasiľa Hopka, Snina – Brehy,
Komenského 2658, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe na časti
predmetného pozemku, cca 15 m2 , chce GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV vybudovať schodisko k
stavbe, ktorá bude slúţiť na charitatívne účely a pre prácu s deťmi a mládeţou.
Nové skutočnosti :
Zámer zverejnený v zmysle zákona, po obdrţaní ďalších pokladov bude návrh predloţený na rokovanie
v mesiaci jún.
374/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, ţe v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
ţiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Dňa 11.4.2017 prevzalo mesto Snina od spracovateľa Stavoprojekt s.r.o. Prešov návrh Zmien
a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina. V súlade s ust. stavebného zákona bude následne návrh predloţený
na pripomienkovanie dotknutých orgánom a zrealizované verejné prerokovanie návrhu Zmien
a doplnkov č. 7 UP mesta Snina s fyzickými a právnickými osobami.

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

389/2017
Mestské zastupiteľstvo v Sninev súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
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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:
Priebeţne sa plní, pripravujeme odpredaj ďalších parciel.
392/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e návrh Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bţána na ukončenie zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, ale keďţe posledné
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je v prospech mesta, s ú h l a s í s pokračovaním v súdnych sporoch
vedených pod spisovými značkami: 15Cb/109/2003 a Cbi/1/2012, v zastúpení Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bţána v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 14. 05. 2007 v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. 01. 2013.
Nové skutočnosti:
V konaní na Okresnom súde v Humennom je vytýčené pojednávanie na 11. 05. 12018.
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, ŢP a SP pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného
obstarávania na zhotoviteľa ÚP mesta Snina a oprávnenú osobu na obstaranie ÚP mesta Snina.
Bez zmeny
405/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie
realizácie zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v
Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným sluţbám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti :
Na základe podpísanej ZoD Verejnoprospešné sluţby Snina, s.r.o. v mesiaci marec 2018 začali
realizáciu predmetnej stavby. Stavba je t.č. rozostavaná.
406/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer
na obnovu Domu smútku a výstavbu parkovacích miest a chodníkov na starom cintoríne. T: 3/2018
Nové skutočnosti :
V súčasnosti oddelenie výstavby, ÚP, ŢP a SP pripravuje investičný zámer. Materiál je pripravený na
predloţenie na najbliţšie rokovanie MsZ..
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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
sluţbám Snina, s. r.o.
Nové skutočnosti :
Oddelenie výstavby, ÚP, ŢP a SP pripravuje realizáciu investičnej akcie v jarných mesiacoch 2018.
Bez zmeny
421/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 aţ 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov obchodnú verejnú súťaţ na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, s ch v a ľ u j e 1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej
verejnej súťaţe, 2. podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaţe uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaţe, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia, m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina v
znení neskorších predpisov komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predloţených ponúk v tomto
zloţení: - Mgr. Mária Todáková, - Anton Vass, - Peter Vološin, - Ing. Jana Rosičová, PhD., - JUDr.
Ján Paľovčík.
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
422/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 aţ 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov obchodnú verejnú súťaţ na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, s ch v a ľ u j e 1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej
verejnej súťaţe, 2. podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaţe uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaţe, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia, m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predloţených ponúk v tomto zloţení: - MUDr.
Andrej Kulan, - Ing. Jaroslav Regec, 9 - MUDr. Marián Regec, - Ing. Jana Rosičová, PhD., - JUDr.
Ján Paľovčík.
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
423/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 aţ 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov obchodnú verejnú súťaţ na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, s ch v a ľ u j e 1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej
verejnej súťaţe, 2. podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaţe uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
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súťaţe, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia, m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predloţených ponúk v tomto zloţení: - Mgr.
Ľubov Reháková, - MUDr. Miroslav Suchý, - Ing. Martin Šebák, - Ing. Jana Rosičová, PhD., - JUDr.
Ján Paľovčík
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
425/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1385/22, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 56 m2 a stavby – trafostanice so s. č. 3975, zap. na
LV č. 770, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, v areáli Nemocnice s poliklinikou v Snine, hneď vedľa
budovy so s. č. 2522 postavenej na parcele č. CKN 1385/21, k. ú. Snina, vo vlastníctve spoločnosti
DIADERM s. r. o., Nemocnica s poliklinikou, Sládkovičova 300/3, Snina, zastúpenej MUDr. Tatianou
Hrisenkovou – konateľkou.
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
426/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisovs ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú jednotlivé časti
parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a
priľahlých pozemkov na Ul. gen. Svobodu v zmysle GP č. 46053328-39/2014 zo dňa 14. 11. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe vlastníci rodinných domov a nehnuteľností
pozemkov na Ul. gen. Svobodu uţívajú dlhodobo časti predmetnej parcely ako dvory, resp. záhrady
priľahlé k svojim pozemkom.
Nové skutočnosti :
Zámer zverejnený v zmysle zákona, zabezpečujeme ďalšie podklady nevyhnutné k tomu, aby bol MsZ
predloţený materiál na prevod – bez zmeny
427/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 1738/10, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 93 m2 , zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre dotknutého vlastníka priľahlého pozemku – Ing.
Milana Gerboca, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ
je vlastníkom priľahlého pozemku parc. č. CKN 1738/18 a stavby, ktorá je na ňom postavená.
Predmetnú parcelu má oplotenú a uţívajú uţ 19 rokov. Uvedená parcela vznikla geometrickým
plánom, ktorý mal zosúladiť skutkový stav s katastrálnou mapou z dôvodu nezrovnalosti s hranicami
pozemkov zdruţenej školy a susedných pozemkov na Ul. Jána Bottu.
Nové skutočnosti :
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Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
428/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti
pozemku parc. č. EKN 6045, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 24 469 m2 , zap. na LV č.
.3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. kpt. Nálepku, pre MUDr. Petra Makaru, trvale bytom
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ vlastní nehnuteľnosti zapísané
na LV č. 10341, k. ú. Snina, teda aj rodinný dom, v ktorom býva, a taktieţ pozemok parc. č. CKN
3080/4, ktorý je priľahlý k prevádzanej časti parcely č. EKN 6045, zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina.
Túto časť pozemku dlhodobo uţíva, tvorí medzeru medzi jeho pozemkom a miestnou komunikáciou.
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 26.04.2018 predloţený návrh schválenia výsledkov.
429/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1224/56, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 151 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, na Stakčínskej ulici pred budovou firmy SUPTRANS G.T.M, s.r.o., Snina, so súp.
č. 754 na parcele č. CKN 4587/17, k. ú. Snina
Nové skutočnosti :
Chýba ešte znalecký posudok, prevod bude predloţený na júnové zastupiteľstvo.
430/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 142/2, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 31 505 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, v blízkosti trafostanice na parcele č. CKN 142/38, ktorá je vo vlastníctve VSD, a.s.,
Košice
Nové skutočnosti :
Zámer zverejnený v zmysle zákona, zabezpečujeme vypracovanie GP na odčlenenie časti parcely – bez
zmeny
431/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 398/110, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta na Kukučínovej ulici v Snine.
Nové skutočnosti :
Splnené na rokovanie MsZ 26.04. 2018 predloţený návrh na prevod.
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432/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva
mesta – kúpu pozemku parc. č. CKN 37/224, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1080 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 6554, vedeného Okresným úradom v Snine – katastrálny
odbor, pre okres Snina, obec Snina, k. ú. Snina, vo vlastníctve NADÁCIA ART – EAST, Česká
2628/9, 069 01 Snina, IČO: 36 163 601, za cenu 1,- Eur.
Nové skutočnosti :
Splnené , podpísaná KZ, podaný návrh na vklad.
433/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predloţiť návrh na
odkúpenie, resp. majetkovoprávneho vysporiadania všetkých pozemkov, ktoré mesto uţíva a nemá ich
vo svojom vlastníctve, resp. nájme (cesty, chodníky, verejná zeleň). Termín: 3/2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, pripravuje sa materiál, ktorý bude predloţený na júnové rokovanie MsZ
434/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
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 časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 142/2, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 31 505 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € pre spoločnosť
MOV plast, s. r. o., Komenského, 069 01 Snina, IČO: 44 727 909, za účelom vybudovania
parkovacích miest a zelene pre budúce obchodné centrum v tzv. „Modrej budove“. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ na vlastné náklady vybuduje parkovisko pri svojej budove
so s. č. 2719, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti :
Splnené na rokovanie MsZ 26.04. 2018 predloţený návrh na prevod.
435/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty a to: a) odpredaj pozemku parc. č. CKN
2588/121, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 531 m 2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, za cenu 15 930,- €, t. j. 30,- €/m2 , určenú na základe znaleckého posudku č.
51/2015 zo dňa 09. 06. 2015 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boţeny Němcovej 2570/21, 069 01
Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2 a 3, pre spoločnosť BEKY, a.s.,
Podrybnícka 1, 069 01 Snina, IČO: 36464350, zastúpenú predsedom predstavenstva Dušanom
Brečkom, trvale bytom Kamenica nad Cirochou s podmienkou úhrady všetkých 14 nákladov
spojených s prevodom nehnuteľnosti a nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností, b)
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku strpieť
uloţenie a následnú údrţbu inţinierskych sietí na pozemku parc. č.CKN 2588/121 v prospech: Mesto
Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Prevod nehnuteľnosti je v súlade s
ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nové skutočnosti :
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Splnené, vklad uţ bol povolený..
437/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a)v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
prevodu sú tieto nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené 15 geometrickým plánom
č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN 2642/55, druh pozemku –
orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 2642/56, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004 , druh
pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 5935/65,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely
č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č. CKN 5935/3, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č.
CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 m2 , ktorý
vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 110 m 2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina, nachádzajúce sa
na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina, s.r.o.,
Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe spoločnosť KF Snina,
s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2504/110, Snina, vlastní nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8122, na
ktorých má vybudované záhradné centrum. Tieto pozemky sú priľahlé k prevádzaným parcelám a na
časť parciel CKN 5935/3 a EKN 6004 o celkovej výmere 79,6 m2 má uzatvorenú s Mesto Snina
nájomnú zmluvu; b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN
2642/55, druh pozemku – orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004, druh pozemku – ostatné plochy,o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN
2642/56, druh pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004 , druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č.
CKN 5935/65, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý
vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2
a parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na
LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
3 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, 16 - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 110 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina,
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nachádzajúce sa na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina,
s.r.o., Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti, za cenu 3 080,- eur za celkovú výmeru 77 m2 , s podmienkou úhrady všetkých
nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8
písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena
nehnuteľností je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov
spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Nesplnené.
442/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta vstúpiť do rokovania s
VVS vo veci výstavby miestnej komunikácie mimo intravilánu mesta v smere od ČOV-ky na štátu
cestu Snina –Humenné. Termín: január 2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, bez posunu.
443/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prevod hnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta – verejný
vodovod - vetva RO Rybníky a verejná kanalizácia - vetva RO Rybníky, pre Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, Humenné, IČO: 36570460, za cenu
1,- €. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe predmetný hnuteľný majetok je v správe
ţiadateľa od roku 2004 a v súčasnosti je potrebné na tomto majetku vykonať rekonštrukciu. Ţiadateľ
vykoná nielen rekonštrukciu na vlastné náklady, ale zároveň vykoná na vlastné náklady aj realizáciu
stavby - odkanalizovanie rodinných domov na ulici kpt. Nálepku v Snine v zmysle projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Štefanom Ganajomnajneskôr do dvoch rokov od podpísania kúpnej
zmluvy.
Nové skutočnosti :
Nesplnené: Zmluva ešte nie je podpísaná, MsÚ ešte nemá stanovisko Protimonopolného úradu- bez
zmeny
449/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 schvaľuje 1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská
Snina, 2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina, 3. Investičný zámer Rekonštrukcia
Námestia Boţieho milosrdenstva Snina – zámková dlaţba, 4. Investičný zámer Výstavba miestnej
komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.
Nové skutočnosti :
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina – MŠ Budovateľská podala ţiadosť o NFP
na realizácií detského ihriska, o ţiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina – z dôvodu nepriaznivého stavu
hospodárenia MŠ Palárikova nebola podaná ţiadosť o NFP na realizáciu detského ihriska.
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Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Boţieho milosrdenstva Snina – zámková dlaţba – mesto
pripravuje ţiadosť na Krajský pamiatkový úrad Prešov o stanovisko k štúdii Rekonštrukcie námestia
Boţieho milosrdenstva v súlade s VZN mesta Snina o pamätihodnostiach.
Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.- mesto
Snina poţiadalo vlastníka a správcu vodného toku Pčolinka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
OZ Košice o stanovisko a určenie podmienok pre vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
komunikácie.

451/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 7815, k. ú.
Snina, v časti C, pod V – 857/13 – zrušenie vecného bremena k pozemkom parc. č. CKN 1121/444,
CKN 1121/482 a CKN 1121/483, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. 3
Mesta Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560, za rovnakých podmienok a rovnakú kúpnu
cenu na základe Kúpnej zmluvy č. 72/2013/Pr zo dňa 14. 11. 2013, pre ţiadateľa: Europrojekt Lambda
11 SK, s. r. o., IČO: 35873060, so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ.
Nové skutočnosti :
splnené, návrh na výmaz vecného bremena podaný na Okresnom úrade - katastrálny odbor
452/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer a spôsob nakladania s hnuteľným
majetkom obce - prenájom hnuteľného 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 rozšírená časť plynovodu na Ul. palenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a
STL pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4 a č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné
1,- €/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D.
Nové skutočnosti :
Návrh prenájmu bude predloţený na rokovanie 26.04.2018

MESTSKÁ RADA

63/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a mestskému úradu rokovať so spoločnosťou MOV plast,
s. r. o., Snina o prevode pozemku v súvislosti s ich ţiadosťou o prenájom pozemku za účelom
výstavby parkoviska pre OC
Nové skutočnosti :
Na MsZ 26.04.2018 predkladaný návrh na prenájom z dôvodu osobitného zreteľa. .
65/2017 Mestská rada v Snine v prípade neakceptácie ponuky mesta na odpredaj nehnuteľností v RO
Rybníky o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať o konkrétnych podmienkach spoločného podniku
mesta a LPUS.
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Nové skutočnosti :
Viď Uzn.64/2017
72/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
prenájom jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, byt č. 2, pre
nájomcu: Štefan Kovaľ, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2020.
Nové skutočnosti :
Na rokovanie 23.4.04.2018 predloţený návrh na zrušenie uznesenia.
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, ŢP a SP bol vypracovaný investičný zámer na obnovu starého domu smútku
a starého cintorína.
77/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a úradu spracovať geometrický plán na pozemky vo
vlastníctve mesta na Ul. gen. Svobodu, ktoré budú predmetom vysporiadania – prevodu pre priľahlých
vlastníkov nehnuteľností s tým, ţe mesto si ponechá vo vlastníctve min. 1,5 m na prípadnú výstavbu
chodníka alebo rozšírenie miestnej komunikácie.
Nové skutočnosti :
Plní sa, bolo zadané vypracovanie GP.

55/2016Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta podať informáciu na MsZ o
stabilizácii skládky TKO.
Nové skutočnosti :
Riaditeľ VPS, s.r.o. Snina vydal pokyn na spracovanie podkladov na vytvorenie kompletnej
správy týkajúcej sa stavu skládky. Predpokladaný termín na predostretie správy MsZ je
2.polovica septembra 2017.
Uznesenie nesplnené : Riaditeľ VPS, s.r.o. Snina ku dnešnému dňu predmetnú správu na
MsÚ v Snine nedoručil.
83/2018 Mestská rada v Snine berie na vedomie informáciu o nepriaznivom stave hospodárenia na MŠ
Palárikova, ţiada riaditeľku MŠ o vypracovanie alternatívnych riešení na fungovanie MŠ.
Nové skutočnosti :
Dňa 13.04.2018 doručila riaditeľka MŠ nasledujúce alternatívy:
1. Zabezpečiť nábor detí na šk.rok 2018/2019 tak, aby MŠ bola v prevádzke troch tried, t.č. je
počet novo zapísaných detí v počte 24, spolu zatiaľ 69, legislatívna maximálna kapacita MŠ je
72 detí
2. V prípade poklesu detí situáciu riešiť spojením so ZŠ na Ul. študentskej
3. V prípade záujmu moţnosť zriadenia špeciálnej triedy pre deti so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami(deti zo sociálne znevýhodneného prostredia)
odborne spôsobilým personálom – 4 učiteľky majú ukončené vzdelávanie špeciálnej
pedagogiky, bezbariérový prístup pre deti s telesným postihnutím.
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4. Zateplenie jednotlivých pavilónov MŠ a spojovacej chodby z dôvodov úspor na prevádzkové
náklady – hlavne teplo.

84/2018 Mestská rada v Snine berie na vedomie informáciu o súdnom spore mesta a LPÚS, navrhuje
MsÚ vypracovať návrh dodatku k platnej nájomnej zmluve s prihliadnutím na garanciu investícií
mesta.
Nové skutočnosti :
Splnené návrhy dodatku v dvoch alternatívach boli schválené MsR uznesením č. 85/2018
85/2018 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť Dodatok č. 1 k Nájomnej
zmluve č. 20/2010 podľa alternatívy 1 alebo 2.
Nové skutočnosti :
Ihneď na druhý deň po zasadnutí MsR boli návrhy dodatkov vrátane prijatéhouznesenia zaslané
elektronicky na LPUS Ing. Duďákovi. K dnešnému dňu(16.04.2018) bez stanoviska LPUS.
Hlavný kontrolór konštatuje zbytočné prieťahy a nečinnosť zo strany LPUS.

Stav prebiehajúcich súdnych sporov a stav splácaných záväzkov

-

pasívne neukončené súdne spory:

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

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

Na základe poţiadaviek z mestského zastupiteľstva pripájam informácie :

1. V prípade Základnej školy na Ul. Budovateľskej v Snine – na základe Exekučného konania
EX 251/14-14 zo dňa 26.04.2014 je vymáhaná pohľadávka voči pani Viole Hricovej vo výške
6 468,23 €. Na základe Rozsudku v mene SR ( dátum právoplanosti 23.06.2017), v ktorom
uznáva vinného pána Jána Micenka z vykonania neoprávnených bankových prevodov, bola
určená nim spôsobená škoda mestu Snina vo výške 43 717,23 €. Následne dňa 02.02.2018
podalo mesto Snina ţalobu na OS Humenné v občianskoprávnom konaní o zaplatenie
identickej sumy.
2. Vyplatená suma za právne zastupovanie mesta Snina spoločnosťou Taylor a Wessing
advokáti, s.r.o.,
Bratislava na základe mandátnej zmluvy vo veci “ nelegálneho
zamestnávania„ predstavuje výšku 27 073,53 €.

3. Súdny spor Biroš: výška istiny je 130 2667,01 €, úroky k 28. 02. 2018 335 289,44 €, spolu
465 556,45 €. V prípade úspechu predstavuje odmena pre JUDr. Bţána v zmysle platnej
zmluvy k 28. 02. 2018 sumu 69 833,46 €.
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Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
12.02.2018– 16.04.2018
1./Mandátna zmluva
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Divadlo A. Duchnoviča, Prešov
Predmet: zabezpečenie divadelného predstavenia
Odplata : 730 € za vystúpenie
2./ Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom uţívaní nehnuteľností
Zmluvné strany: Mesto Snina a Antik , Telekom, Košice
Predmet: Poskytnutie jednorazovej náhrady vlastníkovi
Poplatky : v zmysle posudku
3./ Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č.18/2018/Pr
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Nadácia Art.Fest, Snina
Predmet: Odplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti- pozemku pč. C-KN 37/224
Kúpna cena : 1 €
4.Kúpna zmluva
Zmluvné strany : Mesto Snina a InMedia Slovakia, s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou
Predmet zmluvy : prevod vlastníckych práv CT Toshiba S4
Kúpna cena : 2 000 €
5./Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí sluţieb č.2018/02/ŢP zo dňa 29.12.2017
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet dodatku : moţnosť vystavenia zálohovej faktúry v max. výške 1/12 z ceny diela
6./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy : Rekonštrukcia verejného osvetlenia okruhu RVO 41
Cena za zhotovenie diela : 111 271,88 € vrátane DPH
7./ Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní sluţieb č.2018/02/ŢP zo dňa 29.12.2017
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet dodatku ku zmluve : prevádzkovanie RCBRO
Cena za prevádzkovanie : 74 615 € vrátane DPH
Cena celkom : 623 140,00 €
8./ Dohoda o zániku Zmluvy o prevádzkovaní RCBRO zo dňa 16.10.2012
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy : Zánik zmluvy
9./Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluvné strany: MKa OS Snina a Vlastimil Baran – Potax, Bratislava
Predmet zmluvy : vystúpenie skupiny Elán Tribute
Cena za zhotovenie diela : 1 900 € vrátane DPH
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10./ Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu
Zmluvné strany: MKaOS Snina a VPExclusive agency EU, s.r.o. Bratislava.
Predmet zmluvy : predstavenie Partička
Podmienky : cena vstupenky 16 €, odmena pre MKaOS 10 % zo vstupenky
11./ Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2017
Zmluvné strany : Mesto Snina a Reinter, s.r.o. Humenné
Predmet dodatku : Zmena čl.III Cena diela, bod 1
Cena za zhotovenie dopĺňajúcich prác : 17 146,33 €
12./ Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
Zmluvné strany : Mesto Snina a ELT Managment Company Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy : bezplatný spätný zber pneumatík
13./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Mesto Snina a Ing. Jozef Makariv – Elinor Snina
Predmet zmluvy : Zhotovenie publikácie Sninský kameň – Morské oko
Cena za zhotovenie diela 100 ks :3 000 vrátane DPH
14./ Dodatok ku servisnej zmluve č.12/2013
Zmluvné strany: Mesto Snina a DD21, s.r.o. Prešov
Predmet zmluvy : Predĺţenie Zmluvy o údrţbe zariadenia Xerox WC 7125 S o 24 mesiacov
15./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy : Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina
Cena za zhotovenie diela : 475 793,62 € vrátane DPH
16./ Dohoda č. KRHZ-PO-292/2018
Účastníci dohody : Mesto Snina a MVSR, KR HaZZ v Prešove
Predmet dohody : plnenie úloh mestského hasičského zboru
Plnenie zo strany mesta : 5 000 €
17./ Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí sluţieb č.20187/Pr/ŢP zo dňa 29.12.2017
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet dodatku ku zmluve : doplnenie cenníka za pouţitie montáţnej plošiny
18./ Zmluva o prevedení umeleckého diela č.02/2018
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Ľubomír Hreha, Košice – Staré Mesto
Predmet zmluvy : hudobno-tanečné dielo Ujo Ľubo
Podmienky : cena vstupenky 5 €, odmena pre pána Hrehu 80 % zo vstupenky, min.však 150 €
19.Zmluva o výkone supervízie
Zmluvné strany: Mesto Snina a Henrieta Ibosová, Roţňava
Predmet zmluvy : supervízia zamestnancov DPS Snina v zmysle zákona č.448/2008 Z.z.
Odmena : 35 € za individuálnu hodinu, 39 € za skupinovú supervíziu
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