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Správa č. 07/2017

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

Na základe Uznesenia MsZ v Snine č. 315/2017 zo dňa 14.02.2017 bola vykonaná finančná
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Základnej škole P. O. Hviezdoslava,
Ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

Kontrola efektívnych dopadov pre mesto zo zrušenia ZŠ 1. mája

Kontrola vykonaná na základe: Uznesenia MsZ v Snine č. 315/2017 zo dňa 14. 02. 2017

Cieľ kontroly: preveriť efektívne dopady pre mesto plynúce z vyradenia školy ZŠ na Ul. 1.mája
a následného zriadenia elokovaného pracoviska ako súčasti ZŠ P. O. Hviezdoslava

Kontrolované obdobie: 2015 - 2016

Kontrolovaný subjekt: Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina

Súčinný pri kontrole: Mária Salajová – účtovníčka Základnej školy P. O. Hviezdoslava 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

Mgr. Andrej Lavička – kontrolór
v čase: od 10. 03. 2017 do 29. 05. 2017 s prerušením
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Podklady ku kontrole:
-

Finančné výkazy o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách za roky 2015, 2016 FIN 112 (podklady od MsÚ – výkazy, od ZŠ analytická evidencia o elokovanom pracovisku)

-

Zoznam zamestnancov 2015 a 2016 (podklady od ZŠ)

-

Výkazy do zdravotných poisťovní (podklady od ZŠ)

-

Výpisy z účtov za roky 2016, 2015 (podklady od ZŠ)

-

Prehľad fakturácie dodávky tepla za roky 2016, 2015 (podklady od ZŠ)

-

Informácie o počtoch zamestnancov, žiakov, hodín CVČ (podklady od ZŠ),

Výkaz o základnej škole Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 za roky 2014, 2015 a 2016 (podklady od
MsÚ)
Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 za roky 2014, 2015 a 2016 (podklady od
MsÚ)

-

-

Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za roky 2015 a 2016 (podklady
od MsÚ)
Prehľad dohodovacích konaní (podklady z MsÚ)

Mestské zastupiteľstvo v Snine Uznesením č. 65/2015 zo dňa 15. 05. 2015 schválilo VZN
mesta Snina o zrušení ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina. Následne MŠVVaŠ SR právoplatným rozhodnutím
zo dňa 19.06.2015 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2015 Základnú školu,
1. mája 12, Snina a jej súčasti - školskú jedáleň a školský klub detí. Zároveň MŠVVaŠ SR
právoplatným rozhodnutím zo dňa 19.06.2015 zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR
Elokované pracovisko na Ul. 1. mája 12, Snina ako súčasť Základnej školy P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
Pri kontrole som vychádzal prioritne z hodnotenia roku 2016 v porovnaní s rokom 2015.
V obidvoch sledovaných obdobiach porovnávam výdavky spojené s činnosťou obidvoch „škôl“
v sumáre – ZŠ P. O. H. + ZŠ 1. mája a v ďalšom ZŠ P. O. H. + EL (elokované pracovisko).
Vychádzal som z textu zadania kontroly v zmysle uznesenia MsZ, kde som sa stotožnil s duchom
kontroly - posúdiť dopady vyššie spomenutého „zlúčenia“ škôl na možné finančné úspory, ako to bolo
deklarované Mestský úradom v Snine pred uskutočnením predmetného procesu.
Podľa doložených výkazov Čerpanie finančného rozpočtu som vytvoril prehľady jednotlivých
účtovných skupín za roky 2015 a 2016, v členení za jednotlivé účtovné strediská (kmeňová základná
škola a elokované pracovisko). Údaje za rok 2015 sú sledované za obdobie 01-08/2015, teda do
fungovania právnej subjektivity Základnej školy 1. mája a za obdobie 09-12/2015, teda fungovanie
Elokovaného pracoviska na ul. 1. mája ako súčasti Základnej školy P. O. Hviezdoslava. Dôvodom
takéhoto porovnania (predovšetkým za rok 2015 – tab. 2) bolo posúdiť argumenty útvaru školstva pri
rušení ZŠ 1. mája a priebežnom hodnotení optimalizácie a úspory finančných prostriedkov po
vyradení ZŠ na Ul. 1. mája v mesiaci 02/2016. Toto považujem za objektívnejšie ( s ohľadom na
znenie kontroly – porovnania rokov 2015 a 2016 ) medziročné porovnanie na rovnakej báze údajov.
Príloha ku správe obsahuje tabuľky s prehľadom dôležitých ekonomicko-personálnych údajov
súvisiacich s predmetom kontroly. Niektoré tabuľky obsahujú informatívne zobrazenie ekonomiky
školy, dôležité výstupy z niektorých tabuliek sú vektorom determinujúcim odpoveď a stanovisko na
efektívnosť „zlúčenia škôl“.
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Nasledujúce riadky sú venované komentáru k tabuľkám, ktoré tvoria prílohu tejto správy.
ad. tab. č. 2 vs tab. č.3
-

Celkové výdavky v roku 2016 oproti roku 2015 klesli o sumu 49 307,82 €.
Pri porovnaní výdavkov na činnosť EP v roku 2015 a v roku 2016 vyplýva, že tieto výdavky
boli v roku 2016 o 119 695,74 € nižšie a na kmeňovej škole boli výdavky v roku 2016 oproti
roku 2015 o 70 387,92 € vyššie.

ad. tab. č. 5
-

V niektorých položkách za rok 2016 oproti roku 2015 došlo ku navýšeniu čerpania - 635
Rutinná a štandardná údržba - čerpanie na úrovni 2949,38% ( zvýšené náklady boli použité
na sanáciu plesňami poškodených stien, na opravu strechy na EP ), cestovné náhrady z 0 € za
rok 2015 na 18 032,50 € za rok 2016, ( 10 332,5 € na lyžiarky výcvik, 7700 € na školu
v prírode- prostriedky zo štátneho rozpočtu) , Kancelárske stroje a vybavenie – čerpanie na
úrovni 829,77%,( nákup 2 ks chladničiek pre ŠJ v sume 1531,6 € a PC á 375 €)

ad. tab. č. 6a), 6b) a 7
-

K 31. 8. 2015 bolo v pracovnom pomere so ZŠ P. O. Hviezdoslava 44,99 zamestnancov
(učiteľ 25,99, asistent učiteľov 3, upratovačka 2, školská jedáleň 6, školský klub detí 5,
školník 1, administratíva 2) a so ZŠ 1. mája 34,96 zamestnancov (učiteľ 21,96, asistent učiteľa
1, upratovačka 4, školská jedáleň 4, školský klub detí 2, administratíva 2). Spolu 79,95.
Pracovný pomer so ZŠ 1. mája k 31.08.2015 ukončilo šesť zamestnancov (úväzkovo 5,38) a
so ZŠ P. O. Hviezdoslava 2,39 zamestnancov. Zároveň v mesiaci 09/2015 bolo prijatých 1,22
zamestnancov (dvaja katechéti a jedna upratovačka na zástup počas PN), čím sa dostávame na
číslo 73,40 prepočítaných zamestnancov k 30. 9. 2015, čo je pokles o 6,55 zamestnancov.
Takmer rovnaký prepočítaný počet zamestnancov – 73,50 bol vykazovaný aj ku koncu roka
2015 (o 0,1 zvýšenie úväzkov učiteľov).
V priebehu roka 2016 odišlo úväzkovo 5,15 zamestnancov (učiteľ 1,89, školský klub detí 1,
asistent učiteľa 1, upratovačka 1,26) a zároveň bolo prijatých 3,05 zamestnancov (zvýšenie
úväzkov učiteľov 0,25, školský klub detí 0,65, asistent učiteľa 1,5, upratovačka 0,65).
Prepočítaný počet zamestnancov ku koncu roka 2016 bol 71,40.
Prepočítaný počet zamestnancov za obdobie 08/2015 – 12/2016 klesol o 8,55, čo sa prejavilo v
znížení mzdových výdavkov v roku 2016 oproti roku 2015 o 20 522,91 €, i napriek
zákonnému zvýšeniu miezd v roku 2016.

ad tab. č. 8
Počet žiakov na ZŠ 1.mája klesol za posledných 5 rokov pred jej zrušením o 107 žiakov, za
ten istý čas počet žiakov na škole P.O.H. stúpol o 73 žiakov. Pre porovnanie vývoja počtu
žiakov za dlhšie obdobie použijem údaj z materiálu vypracovaného Mgr. Jozefom Zobkom
vedúcim oddelenia školstva MsÚ v Snine - Analýza stavu základných škôl a materských škôl
v meste Snina v roku 2007- ktorý slúžil ako východisko pre ďalšie zámery k racionalizácii
základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Podľa tohto
materiálu na ZˇP.O.H. bolo v šk. roku 2006/2007 363 žiakov a na ZŠ 1.mája 481 žiakov.
ad tab. č. 9
-

-

Od zriadenia Elokovaného pracoviska (od 09/2015) došlo k výraznému zníženiu počtu hodín
CVČ, ktoré v zmysle § 15 a 16 VZN 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a
hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení
doplnkov využíva priestory školy bezplatne. A to zo 43,5 hodín mesačne v roku 2015 na 23
hodín mesačne v roku 2016. Rovnako došlo k zníženiu počtu hodín aj v prípade kmeňovej ZŠ
P. O. Hviezdoslava z 27,5 hodín mesačne v roku 2015na 21,5 hodín mesačne v roku 2016, čo
do istej miery eliminovalo náklady na spotrebu vody, energie v súvislosti s bezodplatným
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užívaním telocvične Centrom voľného času v Snine.
ad. tab. č. 10
-

Reorganizáciou fungovania školy na elokovanom pracovisku, predovšetkým odstavením
fungovania pavilónu ročníkov 1-4 sa znížili výdavky na teplo a teplú úžitkovú vodu v tejto
budove v roku 2016 oproti roku 2015 o 1 171,11 €. Avšak zvýšením výdavkov v budove na
Ul. Hviezdoslavovej celkové výdavky na teplo a teplú úžitkovú vodu boli v roku 2016 oproti
roku 2015 nižšie len o 276,80 €. Tu je potrebné brať do úvahy ďalšie dva významné faktory,
ktoré vplývajú na výšku úhrady za teplo: fixnú zložku nákladov – regulačný príkon a tzv.
dennostupne (informácie získané od spoločnosti Teplo GGE, s.r.o.). Dennostupne udávajú
počet dní vykurovacej sezóny a podľa údajov od dodávateľa tepla, v roku 2016 ich bolo viac
ako v roku 2015 (o 102 dennostupňov). Rovnako regulačný príkon, ktorý sa cenovo podieľa
na výške výdavkov na teplo viac než 50 %-ami, sa počíta zo spotreby za obdobie t-2, teda v
roku 2015 zo spotreby v roku 2013 a v roku 2016 zo spotreby za rok 2014.

Záver :


Jedným z dôvodov pre zrušenie ZŠ 1. mája bol klesajúci počet žiakov a zlepšenie
podmienok pre žiakov a zamestnancov. Tento krok bol Mestom Snina, útvarom školstva
dôvodený ako racionalizačný, s cieľom stabilizovať rozpočty základných škôl. „Správa
o optimalizácii a úspore finančných prostriedkov po vyradení ZŠ na Ul. 1. mája 12, Snina
a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení“, predložená na MsZ dňa 25.02.2016,
porovnávala hospodárenie ZŠ 1. mája a elokovaného pracoviska za rok 2014 a 2015,
nakoľko za toto hodnotené obdobie ešte nebolo logické spočítavať obidva samostatne
fungujúce právne subjekty, navyše, ak v jednom počet žiakov stúpal a v druhom klesal. Pri
analyzovaní hodnotených podkladov prezentovaných v tabuľkách v zmysle porovnávania
rokov 2015 a 2016 pre potreby tejto kontroly v obidvoch sledovaných obdobiach
porovnávam vždy výdavky spojené s činnosťou obidvoch „škôl“ v sumáre.
1) Celkové ušetrenie nákladov bolo Mestským úradom deklarované vo výške 157 041,52 €. Aj
z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu prepustených pracovníkov (čo súvisí
s nerealizovaným zlučovaní tried ) nedošlo ku danej úspore.
Celkové náklady na prevádzku škôl po „zlúčení“ škôl oproti v účtovnému roku 2015 boli v
účtovnom roku 2016 o sumu 49 307,82 € nižšie. T.j. o 3,63%.
2) Ďalej k o n š t a t u j e m, že presuny žiakov, ale tiež nejasná resp. nedostatočne
komunikovaná vízia ZŠ P. O. Hviezdoslava týkajúca sa predovšetkým ďalšieho fungovania
Elokovaného pracoviska a rovnako aj neurčité vyjadrenia MsÚ o vyvíjaní iniciatív na
prenájom nevyužívaných priestorov, ako aj demografický vývoj, sú dôvodmi znižovania
počtu žiakov na Elokovanom pracovisku.
3) Pretože po zlúčení škôl došlo k pohybu počtov zamestnancov a počtov žiakov, z hľadiska
analógie nebolo možné určiť kritérium ekonomických úspor toho procesu jednoznačne.
Rozhodol som sa, že použijem ako jeden z určujúcich vektorov ukazovateľ celkových
výdavkov na jedného žiaka v účtovnom roku, čo podľa mňa odzrkadľuje hospodárenie
školy z tohto pohľadu. V tomto duchu je vypracovaná tabuľka č.4. Pri výpočte výdavkov
na žiaka za rok 2015 som vychádzal z počtu žiakov k 15. 9. 2014 pre prvých 8 mesiacov
roka 2015 a počtu žiakov k 15. 9. 2015 pre ďalšie 4 mesiace. Analogicky som postupoval v
roku 2016. Výdavky na žiaka v roku 2015 boli takto vypočítané vo výške 2 093,86 € a v
roku 2016 vo výške 2 097,95 €. Aj keď nárast výdavkov o 4,09 € na žiaka možno
považovať za zanedbateľný, pre objektívne zhodnotenie efektívnosti, je nutné zohľadniť aj
ďalšie faktory, ktoré v roku 2016 spôsobili nárast výdavkov oproti roku 2015. Išlo
predovšetkým o nárast normatívu zo ŠR o 11,56 € na žiaka, a to predovšetkým z dôvodu
zákonného nárastu miezd pedagogických zamestnancov. Taktiež medzi rokom 2016 a 2015
je potrebné zohľadniť nárast výdavkov z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na
lyžiarsky výcvik a školu v prírode (19 452,50 €), dohodovacie konanie (o 13 169,- € viac
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ako v roku 2015) a enviroprojekt (3 180,- €). Taktiež mesto Snina od 1. 1. 2016 zvýšilo
normatív na žiaka ŠKD o 5,- € a od 3. 9. 2016 o ďalších 34,- € a pre ŠJ o 5,- € od 1. 1.
2016. Všetky tieto skutočnosti mali zásadný vplyv na rast výdavkov v roku 2016. Ich
vylúčením by výdavky na žiaka v roku 2016 boli výrazne nižšie ako v roku 2015.
4) Poukazujúc na celkové hodnotenie kontroly v zmysle jej znenia: „Kontrola efektívnych
dopadov pre mesto zo zrušenia ZŠ 1. mája“ v sledovaných a posudzovaných obdobiach,
ako aj vzhľadom ku iným v správe poukázaným skutočnostiam k o n š t a t u j e m, že
vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2015 Základnú školu, 1.
mája 12, Snina a jej súčasti - školskú jedáleň a školský klub detí a vzápätí zaradenie do
siete škôl a školských zariadení SR Elokované pracovisko na Ul. 1. mája 12, Snina ako
súčasť Základnej školy P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina malo pre mesto
Snina pozitívne ekonomické dopady v zmysle záverov zhrnutých v bode 1 a 3.

Zhrnutie :
Efektivitu dopadov zo zrušenia ZŠ 1. mája podľa jednotlivých ukazovateľov ( podľa bodov 1 a 3 ) som
predostrel v tejto správe, naplnenie miery ekonomických dopadov vzhľadom na deklarované údaje
ostáva na posúdení a hodnotení poslancov MsZ.
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PRÍLOHY

Tab. č. 1 Výdavky ZŠ 1. mája (do 31. 08. 2015) a EP 1. mája (od 01. 09. 2015)
Výdavky

ZŠ 1. mája
01-08/2015

%

EP 1. mája
09 - 12/2015

%

Spolu

%

610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat

208 686,91

57,04%

73 331,92

45,35%

282 018,83

53,46%

612 Príplatky

19 988,02

5,46%

6 559,77

4,06%

26 547,79

5,03%

614 Odmeny

5 344,00

1,46%

4 860,50

3,01%

10 204,50

1,93%

35 296,69

21,83%

35 296,69

6,69%

620 Poistné a príspevok do
poisťovní
621 Poistné do VZP

7 972,33

2,18%

7 972,33

1,51%

623 Poistné do ostatných ZP

14 612,73

3,99%

14 612,73

2,77%

625 Poistné do Soc. poisťovne

59 858,60

16,36%

59 858,60

11,35%

536,81

0,15%

783,11

0,48%

1 319,92

0,25%

67,68

0,02%

0

0,00%

67,68

0,01%

27 977,93

7,65%

17 665,36

10,92%

45 643,29

8,65%

3 040,72

0,83%

2 336,43

1,44%

5 377,15

1,02%

451,10

0,12%

0

0,00%

451,10

0,09%

8 310,12

2,27%

2 496,97

1,54%

10 807,09

2,05%

8 997,34

2,46%

18 380,01

11,37%

27 377,35

5,19%

365 844,29 100,00%

161 710,76

100,00%

527 555,05

100,00%

627 Príspevok do doplnkových DP

630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
637 Služby

640 Bežné transfery
642 Transféry jednotlivcom a nezisk. PO

Spolu
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Tab. č. 2 Výdavky ZŠ P. O. Hviezdoslava za r. 2015, vrátane EP 1. mája
Výdavky

ZŠ

ZŠ 1.mája /EP*

%

%

Spolu

%

610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat

426 564,23

51,42%

282 018,83

53,46%

708 583,06

52,21%

612 Príplatky

56 724,75

6,84%

26 547,79

5,03%

83 272,54

6,14%

614 Odmeny

37 531,02

4,52%

10 204,50

1,93%

47 735,52

3,52%

188 823,63

22,76%

35 296,69

6,69%

224 120,32

16,51%

7 972,33

1,51%

7 972,33

0,59%

14 612,73

2,77%

14 612,73

1,08%

620 Poistné a príspevok do
poisťovní
621 Poistné do VZP
623 Poistné do ostatných ZP
625 Poistné do Soc. poisťovne

59 858,60

11,35%

59 858,60

4,41%

7 683,09

0,93%

1 319,92

0,25%

9 003,01

0,66%

653,44

0,08%

67,68

0,01%

721,12

0,05%

632 Energie, voda a komunikácie

50 548,49

6,09%

45 643,29

8,65%

96 191,78

7,09%

633 Materiál

24 984,69

3,01%

5 377,15

1,02%

30 361,84

2,24%

634 Dopravné

476,00

0,06%

451,10

0,09%

927,10

0,07%

635 Rutinná a štandardná údržba

279,55

0,03%

10 807,09

2,05%

11 086,64

0,82%

27 539,70

3,32%

27 539,70

2,03%

7 770,27

0,94%

27 377,35

35 147,62

2,59%

829 578,86

100,00%

527 555,05

100,00% 1 357 133,91

100,00%

627 Príspevok do doplnkových DP

630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady

637 Služby

640 Bežné transfery
642 Transféry jednotlivcom a nezisk. PO

Spolu

5,19%

Tab. 3: Výdavky ZŠ P. O. Hviezdoslava za rok 2016, vrátane EP
Výdavky
611 Tarifný plat
612 Príplatky
614 Odmeny

ZS

%

EP

%

Spolu

%

467 562,81

51,95%

223 923,21

54,90%

691 486,02

52,87%

83 889,27

9,32%

18 183,75

4,46%

102 073,02

7,80%

22 084,00

2,45%

3 425,17

0,84%

25 509,17

1,95%

197 847,06

21,98%

92 117,49

22,59%

289 964,55

22,17%

8 140,54

0,90%

4 452,21

1,09%

12 592,75

0,96%

571,63

0,06%

0,00

0,00%

571,63

0,04%

38 938,98

4,33%

43 057,91

10,56%

81 996,89

6,27%

2 880,26

0,32%

957,67

0,23%

3 837,93

0,29%

633 Materiál

22 485,19

2,50%

3 120,94

0,77%

25 606,13

1,96%

634 Dopravné

1 952,00

0,22%

0,00

0,00%

1 952,00

0,15%

635 Rutinná a štandardná údržba

8 245,00

0,92%

0,00

0,00%

8 245,00

0,63%

637 Služby

32 399,70

3,60%

7 556,83

1,85%

39 956,53

3,06%

642 Transfery jednotlivcom

10 070,44

1,12%

11 064,13

2,71%

21 134,57

1,62%

2 899,90

0,32%

0,00

0,00%

2 899,90

0,22%

899 966,78

100,00%

407 859,31

100,00%

1 307 826,09

100,00%

62 Zákonné poistenie
627 Doplnkové dôch.poistenie
631 Cestovné náhrady
632 Energie a voda
632 Telekomunikácie

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení

Spolu
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Tab. 4: Porovnanie podielu výdavkov na žiaka za roky 2015 a 2016
Rok

2014

2015

2016

Ukazovateľ

Počet žiakov k
15. 9.

Počet žiakov k
15. 9.

Celkové výdavky na
žiaka v EUR

Počet žiakov
k 15. 9.

Celkové výdavky na
žiaka v EUR

Spolu

656

633

2 093,86

605

2 097,95

.

Tab. 5: Percentuálne porovnanie vývoja výdavkov ZŠ za roky 2015 a 2016
Výdavky

2015

Porovnanie
2016/2015
(%)

%

2016

%

52,87%

97,59%

610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat

708 583,06

52,21%

612 Príplatky

83 272,54

6,14%

691 486,02
102 073,02

7,80%

122,58%

614 Odmeny

47 735,52

3,52%

25 509,17

1,95%

53,44%

315 566,99

23,25%

302 557,30

23,13%

95,88%

620 Poistné a príspevok do
poisťovní
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady

721,12

0,05%

571,63

0,04%

79,27%

632 Energie, voda a komunikácie

96 191,78

7,09%

85 834,82

6,56%

89,23%

633 Materiál

30 361,84

2,24%

25 606,13

1,96%

84,34%

634 Dopravné

927,10

0,07%

1 952,00

0,15%

210,55%

635 Rutinná a štandardná údržba

11 086,64

0,82%

8 245,00

0,63%

74,37%

637 Služby

27 539,70

2,03%

39 956,53

3,06%

145,09%

35 147,62

2,59%

21 134,57

1,62%

60,13%

0,00

0,00%

2899,90

0,22%

---------

135 7133,9

100,00%

130 7826,09

100,00%

96,37%

640 Bežné transfery
642 Transféry jednotlivcom a nezisk. PO

710 Obstarávanie kapitálových
aktív
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení

Spolu

Tab. 6 a) : Počet zamestnancov ZŠ P. O. Hviezdoslava za roky 2015 - 2016, vrátane EP
Mesiac
2015
2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

91

97

99

97

97

96

93

90

80

79

79

77

79

79

77

78

76

76

73

73

77

77

78

78

Tab. 6 b) : Prepočítané počty zamestnancov za roky 2015 - 2016
Mesiac
2015
2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77,39

79,88

81,10

81,95

81,95

82,26

82,00

79,95

73,40

73,10

73,80

73,50

73,50

73,50

71,20

71,20

71,15

71,80

69,11

69,11

71,11

70,94

71,40

71,40
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Tab. 7: Prepočítané počty zamestnancov v rozdelení na pedagogických a nepedagogických
Pedagogických
zamestnancov

Nepedagogických
zamestnancov

Spolu

Spolu ZŠ 1. mája a ZŠ P. O. Hviezdoslava k 31. 08. 2015

58,95

21

79,95

ZŠ P. O. Hviezdoslava spolu s Elok. pracoviskom k 01. 09. 2015

55,40

18

73,40

ZŠ P. O. Hviezdoslava spolu s Elok. pracoviskom k 31. 12. 2015

53,2

20,3

73,50

ZŠ P. O. Hviezdoslava spolu s Elok. pracoviskom k 31. 12. 2016

53,8

17,6

71,40

Prepočítaný počet

Tab. 8: Počet žiakov ZŠ P. O. Hviezdoslava za roky 2015 - 2016, vrátane EP
Rok

2015

2016

žiakov

tried

žiakov

tried

ZŠ P. O. Hviezdoslava

390

19

397

20

Elokované pracovisko

243

11

208

10

Spolu

633

30

605

30

Počet

Tab. 9: Počet hodín CVČ v priestoroch ZŠ za roky 2015 – 2016
Počet hodín/mesiac

2015

2016

ZŠ P.O.Hviezdoslava

27,5

21,5

ZŠ 1. Mája (do 31.8.2015)/Elokované pracovisko (od 1.9.2015)

43,5

23

Tab. 10: Prehľad spotreby tepla za roky 2015 – 2016 v kW a v EUR
Obdobie
Ukazovateľ

2015
TÚV
(kW)

2016
spolu
(kW)

spolu

spolu

spolu
(kW)

ÚK (kW)

(a)

238 611,14

13 295,00 251 906,14 27 728,47 269 166,70

(b1)

251 944,47

31 000,00 282 944,47 29 705,67

Elokované
pracovisko
(od 1.9.2015)

(b2)

125 833,35

16 700,00 142 533,35 14 918,78 365 000,03

57 077,70 422 077,73 43 453,34

Spolu ZŠ 1.
mája/EP

(b)

377 777,82

47 700,00 425 477,82 44 624,45 365 000,03

57 077,70 422 077,73 43 453,34

(a)+(b) 616 388,96

60 995,00 677 383,96 72 352,92 634 166,73

70 158,60 704 325,33 72 076,12

ZŠ POH
ZŠ 1. mája
(do 31.8.2015)

v EUR

ÚK (kW)

TÚV
(kW)

riadok

v EUR

13 080,90 282 247,60 28 622,78

Spolu ZŠ POH
vrátane EP
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Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za roky 2015 a 2016 (v eurách)
Vlastné príjmy
212 003 - z prenájmu budov, priestorov
223 001 - ostatné príjmy (ZŠ)
223 001 - za stravné (ŠJ)
223 002 - príjmy ŠKD
242 - úroky
292 012 - z dobropisov
292 017 - z vratiek
312 001 - zo štátneho rozpočtu
311 - granty
SPOLU

ZŠ 1. mája ZŠ P. O. Hviezdoslava ZŠ P. O. Hviezdoslava
k 31.08.2015
k 31.12.2015
k 31.12.2016
0,00
5 049,77
11 904,72
6 359,00
0,00
0,00
561,95
16 459,40
12 630,38
722,50
3 940,00
4 552,50
1,88
2,49
4,20
0,00
658,91
3 177,13
10 944,06
0,00
1 146,54
0,00
138,56
536,76
0,00
530,53
1 370,00
18 589,39

26 779,66

35 322,23

Príjmy zo štátu (prenesené kompetencie) - ZŠ 1. mája ZŠ P. O. Hviezdoslava ZŠ P. O. Hviezdoslava
zdroj 111
k 31.08.2015
k 31.12.2015
k 31.12.2016
Normatívy
286 714,00
736 640,00
991 468,00
Dohodovacie konanie (dofinanc. miezd)
0,00
7 774,00
20 943,00
Vzdelávacie poukazy
5 490,00
12 420,00
16 207,00
Žiaci zo sociálne znevýhod. prostredia
2 825,00
6 468,00
5 595,00
Asistenti učiteľa
16 379,00
40 951,00
34 768,00
Dopravné
337,30
1 217,90
2 294,56
Odchodné
818,00
2 849,00
829,00
Lyžiarsky výcvik
0,00
0,00
11 752,50
Škola v prírode
0,00
0,00
7 700,00
Na učebnice
0,00
2 376,00
3 090,00
Na havarijný stav (oprava palubovky)
0,00
0,00
0,00
Enviroprojekty
0,00
0,00
3 180,00
SPOLU

312 563,30

810 695,90

1 097 827,06

Príjmy z mesta (originálne kompetencie) - ZŠ 1. mája ZŠ P. O. Hviezdoslava ZŠ P. O. Hviezdoslava
zdroj 41
k 31.08.2015
k 31.12.2015
k 31.12.2016
ŠKD
14 858,00
63 400,00
83 828,00
ŠJ
18 970,00
58 209,00
78 100,00
ZŠ - nenormatívne (plavecký výcvik)
266,00
266,00
532,00
ZŠ - nenormatívne (odstupné, odchodné EP)
0,00
23 949,00
6 212,00
ZŠ - nenormatívne (mzdové nároky EP)
0,00
5 500,00
0,00
ZŠ - nenormatívne (oprava strechy EP)
0,00
0,00
4 835,00
SPOLU
Príjmy zo štátu (resp. z ÚPSVaR) - zdroj
111
Na školské potreby
SPOLU

34 094,00

151 324,00

173 507,00

ZŠ 1. mája ZŠ P. O. Hviezdoslava ZŠ P. O. Hviezdoslava
k 31.08.2015
k 31.12.2015
k 31.12.2016
597,60
2 490,00
2 539,80
597,60

2 490,00

2 539,80
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Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2016 v eurách
Organizácia
ZŠ P.O.Hv iezdoslav a - spolu

ZŠ
ŠKD
ŠJ
Motiv ačný prípev ok a škol.potreby

Výdavky
610
R
S
819 338 819 068,21
706 795 706 794,56
59 470 59 275,06
53 073 52 998,59
––-

620
R
S
302 286 302 557,30
262 621 262 620,81
21 684 21 879,60
17 981 18 056,89
––-

630
R
193 000
161 970
5 734
22 756
2 540

640
S
R
S
162 166,11 20 980 21 134,57
131 261,68 19 150 19 171,59
5 687,21 1 540 1 575,18
22 677,42
290
387,80
2 539,80
––-

700
Celkom
R
S
R
S
2 900 2 899,90 1 338 504 1 307 826,09
2 900 2 899,90 1 153 436 1 122 748,54
––88 428
88 417,05
––94 100
94 120,70
––2 540
2 539,80

%
plnenia

97,7
97,3
100,0
100,0
100,0

610-mzdy, 620-odvody, 630-tovary a služby, 640-nemocenské dávky, odstupné, odchodné, 700-kapitálové výdavky

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2015 v eurách
Organizácia
ZŠ P.O.Hv iezdoslav a - spolu

ZŠ
ŠKD
ŠJ
Motiv ačný prípev ok a škol.potreby

Výdavky
610
R
S
606 733 605 572,19
522 630 521 965,20
44 265 44 260,18
39 838 39 346,81
––-

620
R
S
231 436 232 586,52
200 815 201 480,84
16 797 16 794,67
13 824 14 311,01
––-

630
640
R
S
R
S
125 312 126 980,63 26 147 26 150,28
95 266
97 393,07 25 907 25 816,06
6 553
6 551,55
165
241,79
21 003
20 546,01
75
92,43
2 490
2 490,00
––-

700
R
0
––––-

%
plnenia

S
0,00
––––-

Celkom
R
S
989 628 991 289,62
844 618 846 655,17
67 780
67 848,19
74 740
74 296,26
2 490
2 490,00

S
0,00
––––-

Celkom
plnenia
R
S
366 932 365 844,29
99,7
331 221 330 134,24
99,7
15 581
15 580,50 100,0
19 532
19 531,95 100,0
598
597,60
99,9

100,2
100,2
100,1
99,4
100,0

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení k 31.08.2015 v eurách
Organizácia
ZŠ 1. mája - spolu
ZŠ
ŠKD
ŠJ
Motiv ačný prípev ok a škol.potreby

Výdavky
610
R
S
234 019 234 018,93
214 419 214 418,84
6 340
6 340,13
13 260 13 259,96
––-

620
R
82 982
76 596
2 217
4 169
–-

S
82 980,47
76 595,34
2 215,87
4 169,26
–-

630
R
40 771
31 107
7 024
2 042
598

640
S
39 847,55
30 183,52
7 024,50
2 041,93
597,60

R
9 160
9 099
0
61
–-

S
8 997,34
8 936,54
0,00
60,80
–-

%

700
R
0
––––-
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Správa č. 10/2017
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta I. polrok 2017 bola vykonaná
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v kontrolovaných subjektoch za rok 2016, u ktorých
boli konštatované kontrolné nedostatky a prijaté opatrenia na ich odstránenie.

Kontrola plnenia prijatých opatrení z roku 2016

Kontrola vykonaná na základe: Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2017
Predmet kontroly: Predmetom kontroly bolo vyhodnotiť plnenie prijatých opatrení z kontrol
vykonaných v roku 2016

Kontrolované obdobie: 2016
Kontrolovaný subjekt : MsÚ Snina, Mestská polícia v Snine, Základná škola P.O.H. Snina, Základná
škola na Ul. budovateľskej v Snine, Základná škola na Ul. študentskej v Snine, Základná škola na Ul.
Komenského v Snine , MŠ Ul. budovateľská Snina, Materská škola na Ul. ČSA v Snine,
MKaOS Snina, Nemocnica, s.r.o. Snina, VPS Snina, s.r.o.
Kontrolu vykonal : Ing. Boris Pargáč
– hlavný kontrolór mesta Snina
Mgr. Andrej Lavička – kontrolór
V čase: od 15.05.2017 do 09.06.20176 s prerušením
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V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2016 vykonaných 19 finančných kontrol v kontrolovaných
subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta; tieto následné finančné
kontroly boli uskutočňované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole (ďalej len
„zákon o finančnej kontrole“), vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016, na podnet MsZ
alebo z iniciatívy hlavného kontrolóra.
Z vykonaných finančných kontrol kontrolný orgán vypracúva návrh správy alebo správu; správa
bez predchádzajúceho návrhu správy sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky,
v opačnom prípade o kontrolných zisteniach finančnej kontroly kontrolný orgán vypracuje návrh
správy a po pripomienkovaní vypracuje správu.
Na základe výsledkov finančných kontrol (ďalej len „kontrola“) bola resp. mala byť
následne uložená v Zápisnici o prerokovaní správy vedúcim kontrolovaných subjektov povinnosť:
- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,
- predložiť správu o ich splnení,
- určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
- uplatniť opatrenia voči zodpovedným zamestnancom podľa osobitných predpisov.
V ďalšom sa venujem vyhodnoteniu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri finančných kontrolách podľa názvu jednotlivých kontrol.

►Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie
zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina .
V termíne od 29.01.2016 do 14.03.2016
Kontrolovaný subjekt : Základná škola na Ul. študentskej 1446/9, Základná škola P.O.H. na Ul.
Hviezdoslavovej 985/20, Základná škola na U. budovateľskej 1992/9, Základná škola na Sídlisku
Komenského 2666/16 Snina
A) Základná škola na Ul. budovateľskej 1992/9 Snina
Prijaté opatrenia :
1. Dôslednejšie dbať na vyplnenie zápisnice o úspešnom uchádzačovi a dodržiavať zákon
25/2006 Z.z. o VO.

T : stály
Z : riaditeľ školy

2. V rámci dodržiavania zákona č.357/2015 o finančnej kontrole dbať na správne vyplnenie
pripravovanej finančnej operácie – t.j., či FO spĺňa alebo nespĺňa podmienky
hosp.,efekt.,účinnosti a účelnosti .

T : stály
Z : riaditeľ školy

3. V rámci systému KORWIN inštalovať také šablóny platobných poukazov, krycích listov
apod., aby boli v súlade s účtovnými dokladmi, ku ktorým sa prikladajú.
T : stály
Z : riaditeľ školy
4.

S účinnosťou od 1.1.2016 škola zverejňuje aj vystavené faktúry v súlade so zákonom
211/2000.

T : stály
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Z : riaditeľ školy
5. Vypracovať dodatok ku Smernici o behu účtovných dokladov na ZŠ Budovateľská a určiť
denný limit tak, aby bol v súlade s internou smernicou na vedenie pokladne.
T : 20.03.2016
Z : riaditeľ školy
6. Pri vykonávaní zákl.fin.kontroly venovať zvýšenú pozornosť zákonu o vykonávaní FK, jeho
zneniu a zvlášť paragrafom, ktoré sa týkajú základnej finančnej kontroly.
T : stály
Z : riaditeľ školy a ekonómka
7. Pri všetkých účtovných dokladoch vykonávať základnú finančnú kontrolu.
T : stály
Z : riaditeľ školy
8. Vypracovať novú vnútornú smernicu o postupe pri VO tak, aby bola v súlade so zákonom
č.25/2006 o VO.

T : 20.03.2016
Z : riaditeľ školy

Opatrenia platia, plnia sa.
Dodatok č.1 ku smernici o obehu účtovných dokladov bol vypracovaný s účinnosťou od 15.03.2016.
Smernica o verejnom obstarávaní bola vypracovaná s účinnosťou od 15.03.2016

B) Základná škola P.O.H., Hviezdoslavova 985/20 Snina
Prijaté opatrenia :
1. Dbať na súlad čísla faktúry z knihy dodávateľských faktúr so skutočným číslom faktúry
Z:účtovníčka
T: ihneď
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
Opatrenia splnené, platia
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C) Základná škola Ul. študentská 1446/9 Snina
Prijaté opatrenia :
1. V rámci dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní dbať na dôslednejšie vykonávanie
prieskumu trhu so všetkými potrebnými náležitosťami
T : stály
Z : riaditeľ školy
2.

V rámci dodržiavania zákona o finančnej kontrole používať šablóny pre výkon kontroly
v účtovnom programe v súlade so zákonom.
T : stály
Z : riaditeľ školy, účtovníčka

3. Základnú finančnú kontrolu vykonávať dôsledne pri všetkých dokladoch, venovať zvýšenú
pozornosť zákonu o finančnej kontrole.
T : stály
Z : riaditeľ školy, účtovníčka
4. Zverejňovať faktúry vystavené školou na webovej stránke školy
T : stály
Z : riaditeľ školy
Opatrenia splnené :
1.Verejné obstarávanie a prieskum trhu sa vykonávajú v súlade so zákonom o VO a vnútornou
smernicou. Vybraní zamestnanci absolvovali 12.04.2016 seminár o VO.
2.Pri základnej finančnej kontrole používame zákonom stanovené šablóny.
3.Škola zverejňuje aj vystavené faktúry.

D) Základná škola Ul. Komenského 2666/16 Snina
Prijaté opatrenia :
Dňa 15.03.2016 vydala riaditeľka školy opatrenie, v ktorom uvádza povinnosť zodpovednému
pracovníkovi dodatočne zverejniť vystavené faktúry za rok 2015. Dňa 17.03.2016 riaditeľka kontrolou
zistila splnenie tohto opatrenia.
Opatrenie splnené
Riaditeľka školy písomne informovala ÚHK o splnení opatrení.
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► Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy ZŠ, MŠ, ZUŠ
V čase: od 07.03.2016 do 03.5.2016
Cieľ kontroly : preveriť dodržiavanie podmienok bezpečnosti pri práci, kontrola zákona 357/2015
o finančnej kontrole, osobitých predpisov zákona č.124/2006 a následnej vyhlášky 508/2009.

A) Základná škola na Ul. budovateľskej 1992/9 Snina
Prijaté opatrenia :
Uskutočniť školenie a overenie odborných znalostí revíznym technikom.
Opatrenie splnené.

Dňa 06.05.2016 bolo uskutočnené školenie a overenie odborných znalostí revíznym technikom p.
Štefanom Hančárom na základe zmluvy o dielo 01/2012 – servis a revízie výťahu v ŠJ.

B) Materská škola na Ul. budovateľskej v Snine
Prijaté opatrenia :

1. Zamestnanec zodpovedný za plynové zariadenia – vedúca ŠJ bola poučená o lehote na
odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení s dôrazom na ich dodržiavanie.
Lehota na odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení skupiny Bg a Bh je 1 rok.
2. Vedúca ŠJ vyzvala na kontrolu plynových zaradení revízneho technika Ing.Jaroslava
Kirňáka. Príloha správy bola predložená hlavnému kontrolórovi.
3. Za plynové zariadenie ostáva aj naďalej zodpovedná vedúca ŠJ, nakoľko sa tieto
zariadenia nachádzajú v kuchyni. Keďže po ústnom poučení o nedostatkoch z kontroly
boli tieto nedostatky odstránené a odborná prehliadka a skúšky vykonané, voči
vedúcej ŠJ neboli vyvodené žiadne ďalšie opatrenia.
Opatrenia platia.
O ich splnení informovala písomne kontrolovaná soba ÚHK.
C) Materská škola na Ul.ČSA v Snine
Prijaté opatrenia :
Realizovať odbornú prehliadku plynového zariadenia .

T : Ihneď
Z : riaditeľka MŠ
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Opatrenie splnené
Kontrolovaný subjekt o tom informoval ÚHK.
► Kontrola dodržiavania podmienok VZN mesta Snina číslo 88/2008 o povoľovaní a
vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

V čase: od 15.03. 2016 do 13.06. 2016
Cieľ kontroly :
overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia VZN č.
88/2008,kontrola dodržiavania zákona č.502/2001 o finančnej kontrole, overiť objektívny stav
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi
túto oblasť
Prijaté opatrenia :
Pripraviť na rokovanie MsZ zmenu VZN mesta Snina číslo 88/2008 o povoľovaní a vykonávaní
výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách týkajúcu sa vypustenia
podmienky o nepovoľovaní výkopových prác uvedenej v časti II. článok 3 bod 8, písm. a).
Zodpovedná : Ing. Nadežda Lazoríková
Termín : MsZ september 2016
Opatrenie nesplnené

Doplnok č. 2 k VZN č. 88/2008 bol predložený na rokovanie do MsZ dňa 14.02.2017, avšak
bol z rokovania MsZ stiahnutý.

► Kontrola vyúčtovania všetkých dotácií poskytnutých mestom za roky 2014 a 2015.
V čase od 29.marca. 2016 do 30.júna 2016
Cieľ kontroly : overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia VZN č. 111/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Snina. Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi túto oblasť ,dodržiavanie
ustanovenia § 19 ods.3 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Prijaté opatrenia :( zo dňa 31.05.2016)
Ukončiť nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi mestom Snina a MFK a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu
podľa počtu hodín využívaných MFK-om na tréningy a zápasy.
Zodpovedný : JUDr. Ján Paľovčík
Termín : do 31.08.2016
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Na najbližšie rokovanie MsZ v Snine predložiť návrh Doplnku č.4 k VZN o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina, kde budú sprísnené kritéria pre
poskytovanie dotácií.
Zodpovedný : Ing. Jana Rosičová, PhD
Termín : na najbližšie rokovanie MsZ
Opatrenia čiastočne splnené

-

S MFK bola uzatvorená nová Nájomná zmluva č. 69/2016/Pr. podľa počtu hodín.
Návrh Doplnku č. 4 k VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Snina bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 13.
10. 2016, avšak nebol schválený.

► Kontrola výhodnosti dohody o vyplácaní dlhu s p. Mergom z hľadiska hospodárnosti
nakladania s finančnými prostriedkami mesta.

V čase od 25.4.2016 do 06.05.2016
Cieľ kontroly: Overiť výhodnosť dohody o splácaní dlhu s p. Mergom o vyplácaní dlhu z hľadiska
hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami mesta Snina.
Prijaté opatrenia :
Na najbližšie rokovanie MsZ v Snine predložiť návrh na financovanie istina z „Dohody o splátkovom
kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom- Sukmont Merga a spol. formou
úveru.
Zodpovedný : Ing. Dana Mariničová
Termín : MsZ jún 2016
Opatrenie splnené

Uznesením MsZ č. 210/2016 zo dňa 17. 06. 2016 bol schválený úver na financovanie istiny z
„Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom –
Sukmont Merga a spol. Úver bol poskytnutý 13. 07. 2016.

► Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2014 do 31.08.2015
V čase od 29.04.2016 do 31.05.2016
Cieľ kontroly : preveriť, či kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťažností a petícií, prijatých
v kontrolovanom období dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy a iné interné predpisy
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A) Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Kontrolné nedostatky :

Kontrolovaný subjekt nemá spracovanú vnútornú smernicu na evidenciu a vybavovanie
sťažností a petícií.
V zákone č. 9/2010 o sťažnostiach je v § 11 napísané „Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví
vnútorným predpisom“. Takže majú mať vnútornú smernicu. V zákone č. 85/1990 o petičnom práve je v § 7 ods.
2 uvedené „Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a
kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach“.

Konateľ VPS, s.r.o. listom oznámil, že majú zriadený On-line odkaz na ich webovej stránke, kde
operatívne riešia žiadosti, podnety, .Pre zamestnancov firmy majú zriadenú schránku „Podnety a
sťažnosti“ a táto je stále prázdna.
Prijaté opatrenia :
1.) Vybavovanie sťažností a petícií - bola vydaná Organizačná smernica č. 1/2016
z 28.06.2016 „Zásady postupu vybavovania
sťažností a petícií“.
Opatrenie splnené
Kontrolovaný subjekt zaslal ÚHK ku nahliadnutiu predmetnú smernicu.

► Kontrola postupu mesta Snina a jeho obchodných spoločností pri povinnom
zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zák. č. 546/2010 Z. z. za rok 2015

V čase od 01.07.2016 do 12.09.2016
Cieľ kontroly : vyhodnotiť dodržiavanie príslušných právnych noriem a predpisov pri povinnom

zverejňovaní a podľa potreby, ktorá vyvstane počas kontroly aj Predpisu č. 25/2006 Z. z. Zákon o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A) Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina

Prijaté opatrenia :
1. Dôsledne dodržiavať úlohu predkladať požiadavku na vystavenie objednávky na tovary
a služby pracovníčke MKOS Snina tak, aby bola objednávka vystavená včas vždy pred
realizáciou dodávky tovaru a služby a zároveň tak aj v zákonnej lehote zverejnená.
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2. Obdobne platí povinnosť dôsledne dodržiavať termíny spracovania zmlúv tak, aby mohla
pracovníčka MKOS Snina v bezchybnej verzii zverejniť zmluvu včas v zákonnej lehote, teda
najneskôr 1 deň pred jej plnením alebo realizáciou.
T.: stály
Z.: všetci pracovníci MKOS Snina
3. V prípade predpokladanej dlhšej neprítomnosti v práci pracovníčky Gabriely Alušíkovej
písomne poveriť pracovníčku Irenu Kurťakovú alebo Miriamu Paľovčíkovú na vykonávanie
zastupujúcich úkonov – evidencia došlých faktúr, vystavenie objednávok, zverejnenie zmluvy,
aby lehoty na zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv boli dodržané.
Z.: riaditeľ MKOS Snina
T.: stály
4. Na vytlačené doklady k pripravovanej finančnej operácii pred jej realizáciou zabezpečiť
podpisy zo strany príslušných pracovníkov podľa ich pracovných náplní k potvrdeniu vecnej
a číselnej správnosti a k vykonaniu základnej finančnej kontroly v jej bodoch a) až f)
a následne zo strany riaditeľa MKOS Snina k potvrdeniu, že finančnú operáciu je možné
vykonať. Podpismi sa deklaruje uskutočnenie kontroly minimálne štyrmi očami.
T.: stály
Z.: Gabriela Alušíková
5. V rámci dodržiavania princípov verejného obstarávania pri vypĺňaní formulára „Prieskum
trhu“, zabezpečíme kontrolu troma osobami. A to, zodpovedným pracovníkom, ďalej osobou,
ktorá dodatočne skontroluje všetky náležitosti vyplnené vo formulári a štatutárom. Zároveň
uskutočníme dvakrát ročne interné školenie pre pracovníkov, aby sa lepšie oboznámili
s princípmi a postupmi verejného obstarávania.
T.: stály
Z.: riaditeľ MKOS Snina
Opatrenia splnené, platia
B) Nemocnica Snina, s.r.o.

Prijaté opatrenia :
Podať písomný dotaz predkladateľovi zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a požiadať ho
o usmernenie pri aplikovaní právnych noriem súvisiacich s verejným obstarávaním a zákonom č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám , ktoré sa vzťahujú na povinnú osobu so 100%
majetkovou účasťou mesta.
Zodpovedný : konateľ
Termín
: do 30.10.2016
Kontrolovaný subjekt poskytol k ÚHK nahliadnutiu list adresovaný Ministerstvu spravodlivosti SR so
žiadosťou o poskytnutie informácii k predmetnej téme.
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Opatrenia splnené, platia
Nemocnica Snina, s. r, o. pri zverejňovaní informácii o uzatvorení zmluvy na svojej novej webovej
stránke doplnila informáciu o dátume zverejnenia uzatvorenej zmluvy.
Na svojej webovej stránke zverejňuje objednávky a faktúry.

C) Verejnoprospešné služby, s.r.o. Snina
Prijaté opatrenia :
Zverejňovanie - bola vydaná Organizačná smernica č. 4/2016 z 28.10.2016
„Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok“;
- bola zväčšená kapacita webovej stránky z 200MB na 50 GB;
- prebehla rekonštrukcia webovej stránky, okrem iného aj inštalácia modulu
na jednoduché nahrávanie súborov a optimalizácia pre mobilné zariadenia,
t. j. mobilný telefón a tablet.
Verejné obstarávanie - bola vydaná Organizačná smernica č. 3/2016 zo 14.10.2016
„O verejnom obstarávaní a postupe pri zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek“;
- vedúca ekonomicko-obchodného úseku absolvovala školenie
o verejnom obstarávaní.
Opatrenia splnenie, platia
Kontrolovaný subjekt písomne informoval ÚHK o splnení opatrení a zaslal ÚHK dané smernice
k nahliadnutiu.

► Kontrola súladu Uznesenia MsZ v Snine č.639/2014 s Kúpnou zmluvou č.94/2014/Pr
V čase : 30.06.2016 do 01.07.2016
Cieľ kontroly : posúdiť dodržanie súladu podmienok prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti
a zriadení vecného bremena v znení Uznesenia MsZ v Snine č. 639/2014 a ich aplikácie do KZ
č.94/2014 a následne zriadení vecného bremena a jeho zápis na LVč.1956,p.č.CKN 37/268.

Prijaté opatrenia :
Zabezpečiť zriadenie vecného bremena v zmysle Uznesenia MsZ č.639/2014, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku
par.č. CKN 38/268 alebo zmluvu vypovedať.
Zodpovedný : JUDr. Ján Paľovčík
Termín : do 15.07.2016
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Opatrenie splnené

Okresný úrad – katastrálny odbor vecné bremeno zapísal ako opravu chyby, v danom prípade
zo strany mesta bol podaný návrh v zmysle uznesenia MsZ č. 639/2014, pochybil katastrálny
úrad. Na aktuálnom liste vlastníctva č. 1965 k. ú. Snina je predmetné vecné bremeno na parc.
Č. 37/268 už zapísané.
► Kontrola čerpania rozpočtu a hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Snina
v Mestskej polícii v Snine na rok 2015, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov,
interných predpisov a nariadení súvisiacich s činnosťou mestskej polície.
V čase od 5.09.2016 do 27.09.2016
Cieľ kontroly : overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi upravujúcich túto oblasť, overiť, ako boli v kontrolovanom subjekte
dodržiavané 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 a zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii, overiť vnútorné smernice a nariadenia náčelníka Mestskej polície.
Prijaté opatrenia:
K bodu 1.
So Správou č. 14/2016 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti , hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta príslušníci MsP Snina boli
oboznámení na mesačnom vyhodnotení práce dňa 5.10.2016.
Plnenie: So Správou č. 14/2016 príslušníci MsP boli oboznámení na mesačnom hodnotení dňa
5.10.2016.
K bodu 2.
Nová smernica o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na MsP Snina bola vypracovaná dňa
20.10.2016 s účinnosťou od 1.1.2017 pod názvom „Interná smernica č. 1/2016 o zásadách
hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine“.
Plnenie: Úloha splnená dňa 20.10.2016 vypracovaním Internej smernice č. 1/2016 o zásadách
hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polície v Snine s účinnosťou od 1.1.2017.
K bodu 3.
Nová smernica o používaní služobných motorových vozidiel Mestskou políciou v Snine bude po
zosúladení so Smernicou o používaní služobných motorových vozidiel MsÚ v Snine vypracovaná
v termíne do 30.11.2016. Po schválení primátorom mesta Vám táto bude predložená k ďalšej Vašej
potrebe.
Plnenie: Úloha splnená dňa 20.12.2016 vypracovaním Smernice č. 2/2016 o používaní služobných
motorových vozidiel Mestskej polície v Snine s účinnosťou od 1.1.2017.
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K bodu 4.
Zmena § 43 a 44 Organizačného poriadku MsP Snina bude Mestskému zastupiteľstvu v Snine
predložená na zasadnutí v mesiaci december 2016. Po jej schválení a nadobudnutí účinnosti Vám bude
predložená k ďalšej Vašej služobnej činnosti.
Plnenie: Zmena § 44 Organizačného poriadku MsP bola vykonaná dňa 14.02.2017 Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Snine č. 292/2017 / bol vypustený text „ mobilné číslo – 0902
588 988“ /K zmene § 43 nedošlo nakoľko štatút „Chráneného pracoviska“ zostáva naďalej.

K bodu 5.
Monitorované priestory kamerovým systémom v meste Snina budú označené v súlade s § 15 ods. 7
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Metodického usmernenia č. 2/2016 Úradu na
ochranu osobných údajov SR v termíne do 31.12.2016.
Plnenie: Úloha doposiaľ nebola splnená z dôvodu pracovného vyťaženia firmy Atris, spol. s.r.o.
s ktorou je uzatvorená zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom
servise č. 1/2008. Úloha bude zrealizovaná v 2. polroku 2017.
K bodu 6.
Za nedostatky zistené kontrolou budú voči konkrétnym príslušníkom MsP prijaté opatrenia t.j.
písomné upozornenie, ktoré Vám bude predložené k ďalšej služobnej potrebe.
Plnenie: Písomné upozornenie pre porušenie Internej smernice č. 1/2008 o zásadách hospodárenia
s pokutovými blokmi na Msp Snina bolo uložené 7 príslušníkom MsP dňa 25.10.2016.
► Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy Základná škola na Ul. budovateľskej
v Snine – školská jedáleň- kontrola dodržiavania Zákona 25/2006 o Verejnom obstarávaní,
kontrola zákona 502/2001 o finančnej kontrole.
od 05.09.2016 do 28.09.2016
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta. Dodržiavanie 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.
Prijaté opatrenia :

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 zákona NRSR 502/2011 Z. z. a nie
podľa § 9a), resp. § 9b) od 01. 11. 2014.
1. Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly venovať zvýšenú pozornosť
zákonu o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly (od 01. 01. 2016 –
základnej finančnej kontroly), jeho zneniu a zvlášť paragrafom, ktoré sa týkajú
PdFK, resp. základnej finančnej kontroly.
T: stály
Z: riaditeľ školy a ekonómka
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Predbežnú finančnú kontrolu vykonávať na každej finančnej operácii.

1.
V zmysle právnych predpisov vykonávať pri všetkých účtovných dokladoch t. j. aj na
kúpnych zmluvách uzatvorených na dodávku potravín pre ŠJ predbežnú finančnú kontrolu,
aby pripravovaná finančná operácia spĺňala podmienky hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti.
T: stály
Z: riaditeľ školy a vedúca ŠJ

Povinné zverejňovanie
Vzhľadom na skutočnosť, že zverejňovanie bolo vykonané, ale kvôli chybnému postupu sa
predchádzajúce faktúry ŠJ nezverejnili nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia, došlo
k okamžitej náprave a dodávateľské faktúry sa zverejňujú v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z.
Opatrenia sa plnia
Kontrolovaný subjekt písomne informoval ÚHK o splnení a dodržiavaní opatrení.

► Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy Základná škola na Ul. študentskej –
školská jedáleň-, kontrola dodržiavania zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kontrola
zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
V čase od 04.11.2016 do 29.12.2016
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta. Dodržiavanie 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.
Prijaté opatrenia :
Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly venovať zvýšenú pozornosť zákonu o FK , zvlášť §§,
ktoré sa týkajú základnej FK.
T : stály
Z : riaditeľ školy
V rámci dodržiavania zákona o FK používať šablóny pre výkon základnej FK v účtovnom programe
v súlade so zákonom.
T : stály
Z : riaditeľ školy
Pri vykonávaní základnej FK dodržiavať pravidlo „štyroch očí“
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Opatrenia sa plnia
Základná FK sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č.357/2015. V účtovníctve sa používajú
šablóny na výkon základnej FK v súlade so zákonom 35/2015, pri vykonávaní základnej FK sa
dodržiava pravidlo kontroly štyroch očí.
► Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy Základná škola na Ul. P.O. Hviezdoslava –
školská jedáleň-, kontrola dodržiavania zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kontrola
zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
V čase od 20.12.2016 do 02.02.2017
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní
s finančnými prostriedkami mesta. Dodržiavanie 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.
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.
Opatrenia splnené
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PLNIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY
159/2012 – Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer vzájomného vysporiadania
vlastníctva nehnuteľného majetku formou zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, a to pozemku parc. č. CKN 1508/94, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
853 m2, stavby so s. č. 2718 postavenej na parc. č. CKN 1508/94, pozemku parc. č. CKN 1508/107,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 375 m2 vytvoreného GP č. 37002341-65/2010, overeného
pod G1-214/2010 dňa 10. 08. 2010 a stavby so s. č. 747 postavenej na parc. č. CKN 182/2 za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1,
Snina, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, a to pozemku par. č. CKN 1934/1, ostatné plochy, o výmere 15
555 m2, vytvoreného GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934, ostatné plochy, o výmere 16 100
m2 (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m2, CKN 5591/5
o výmere
353 m2, CKN 5586/6 o výmere 4 820 m2, CKN 5588/2 o výmere 460 m2, CKN 5590/1 o výmere 11
060 m2, CKN 5591/3 o výmere 3 040 m2, CKN 5586/2 o výmere 2 171 m2, CKN 5582/3 o výmere 7
110 m2, CKN 5591/2 o výmere 6 014 m2, CKN 5590/3 o výmere 116 m2 vytvorených GP č. 37002341
– 66/2010, overeným pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010, u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť
vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny,
vypracovať návrh zámennej zmluvy a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.
Nové skutočnosti:
Žiadny posun
V súvislosti s poslaneckým návrhom na predchádzajúcom MsZ bude toto uznesenie navrhnuté na
zrušenie.
504/2013 - priebežne sa plní
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ č. 309/2012 zo dňa 01. 10. 2012 takto:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á Mestskému úradu v Snine plniť navrhované úlohy
k riešeniu problematickej situácie na Sídlisku I a II spôsobenej činnosťou neprispôsobivých občanov
a predkladať informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení na zasadnutie mestského
zastupiteľstva 2-krát ročne (každý polrok).
Nové skutočnosti:
Uznesením MsZ č. 313/2017 bolo zmenené, že informatívnu správu o plnení prijatých úloh a opatrení
na zasadnutie MsZ MsÚ predkladá raz ročne.
29/2015 - Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu
situácie na sídlisku I a II za rok 2014, u k l a d á mestskému úradu predložiť návrh výstavby
nízkoprahových bytov v súvislosti s riešením revitalizácie sídliska I.
Nové skutočnosti :
Zámer trvá, prebieha výber lokality
148/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpu
pozemku parc. č. CKN 1856/166, druh pozemku – orná pôda, o výmere 1 330 m2 , zapísaného na LV
č. 4455, k. ú. Snina, vo vlastníctve Igora Krupu, rod. Krupa, trvale bytom Snina, za cenu 9 310,- €, t. j.
7,- €/m2 , za účelom riešenia prístupovej cesty k pozemkom dotknutých vlastníkov na Ul.
Kalinčiakovej v Snine.
27

Nové skutočnosti :
Uznesenie nesplnené, Pán Krupa odmieta podpísanie KZ, navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť.
Bez zmien.
155/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina v znení doplnku 1 a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov na prenájom nehnuteľného majetku mesta pre Pravoslávnu cirkevnú obec
Snina, Sládkovičova 366/70, zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot.
Mgr. Igorom Kerekaničom. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 2520/66, druh pozemku –
záhrady, o výmere 166 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 46053328- 150/2014 vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 08. 10. 2015 pod G1-275/2015, z
pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady, o výmere 2 604 m2 , zap. na LV č.
5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta a v správe Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Pravoslávna cirkevná obec, ako vlastník
budovy bývalej výmenníkovej stanice na Študentskej ul. so s. č. 746 a zastavaného pozemku parc. č.
CKN 2520/36, k. ú. Snina, požiadala o prenájom predmetnej parcely za účelom vybudovania
parkovacích miest a prístupovej komunikácie na parkovisko pred pravoslávnym chrámom, ktorý bude
slúžiť veriacim zo Sniny a širokého okolia; b) zmluvný prenájom nehnuteľného majetku – pozemok
parc. č. CKN 2520/66, druh pozemku – záhrady, o výmere 166 m2 , ktorý bol vytvorený GP č.
46053328-150/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného
dňa 08. 10. 2015 pod G1-275/2015, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady,
o výmere 2 604 m2 , zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta a v správe Základnej školy,
Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70,
zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom, za
symbolickú cenu 1,- € s podmienkou, že parkovacie miesta a prístupová komunikácia budú
vybudované na náklady žiadateľa a po skončení stavby sa prevedú do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti : Trvá, stavba ešte nie je ukončená. Bez zmien.
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.
195/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh využitia
nebytových priestorov bývalej osobitnej základnej školy na byty. T: 30. 06. 2016
Nové skutočnosti :
Pán primátor predkladá na najbližšie MsZ návrh na prevod vypísaním Obchodnej verejnej súťaže
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196/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta dobudovať chýbajúce
kontajnerové stanovištia pri bytových domoch. T: 31. 12. 2016
Nové skutočnosti:
Mesto v predchádzajúcich mesiacoch uskutočnilo niekoľko pracovných rokovaní so zástupcami
jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov za účelom dohody umiestnenia navrhovaných
kontajnerových stanovíšť. K dnešnému dňu ešte nie sú dohodnuté umiestnenia všetkých chýbajúcich
kontajnerových stanovíšť. Následne bude vypracovaný investičný zámer a tento predložený na
schválenie MsZ.
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, že táto žiadateľka je vlastníčkou
priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7629/2 a CKN 7629/1, na ktorej má postavený rodinný dom so s.
č. 1650, v ktorom býva a na parcele CKN 2146/36 má postavenú časť garáže, na ktorú má stavebné
povolenie. Prevádzané parcely č. CKN 2146/36 a CKN 2146/37 dlhodobo užíva, v minulosti patrili jej
rodičom a chce si ich majetkovo právne vysporiadať.
Nové skutočnosti : Trvá, na júnové rokovanie MsZ bude predložený návrh na prevod
241/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) združenú
investíciu s názvom „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ a Zmluvu o
združení právnických osôb medzi Mestom Snina a Prešovským samosprávnym krajom.
Nové skutočnosti :
Stavbu na základe podpísanej ZoD realizujú Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.. Stavba má byť
ukončená v termíne do 10.09.2017. Počas realizácie bola v mieste stavby zalámaná kanalizácia, ktorú
bolo nutné opraviť a sfunkčniť.
246/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 1. v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h)
Všeobecne záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v
Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 investičný zámer: Rozšírenie oddychovej plochy na
biokúpalisku v RO Rybníky Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia, 2. zadanie realizácie
zákazky Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina priamym zadaním
Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Nové skutočnosti :
Na základe ZoD bola zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia
stavby.
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253/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 2 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Zhotoviteľom Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina bolo dodané Oznámenie o strategickom
dokumente, ktoré mesto zašle na zisťovacie konanie na Okresný úrad Snine, odbor starostlivosti
o ŽP.
254/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa
15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer: Rozšírenie plynovodu na časti Ul. pálenčiarskej v Snine.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti :
Projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia, v súčasnosti mesto zabezpečuje podklady
pre povolenie stavby (stanoviská dotknutých orgánov k projektovej dokumentácií).
257/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný bezodplatný prevod nehnuteľnosti –
stavby so s. č. 4266 - skladu P 222 č. 1-022, postavenej na pozemku parc. č. CKN 5907/117 (bez
pozemku) v k. ú. Snina, zapísanej na liste vlastníctva č. 2756, vo vlastníctve Slovenskej republiky a v
správe – Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72
Bratislava, a to bezodplatne do vlastníctva Mesta Snina, Strojárska 2060/95, IČO: 00323560, na
základe ponuky č.: CPPO-ON-2016/001259-011 zo dňa 28. 07. 2016
Nové skutočnosti : Zatiaľ nesplnené, zo strany mesta boli podpísané Darovacie zmluvy a zaslané na
Ministerstvo vnútra SR, zo strany Ministerstva bol v tomto mesiaci zaslaný návrh na vklad na Okresný
úrad v Snine – katastrálny odbor, plynie lehota na rozhodnutie katastra. – Bez zmien.
259/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s využitím predkupného práva v zmysle
predloženého uznesenia MsZ č. 486/2008 zo dňa 04. 12. 2008.
Nové skutočnosti : Nesplnené, mesto oznámilo písomne zámer uplatnenia predkupného práva,
k podpisu KZ sme zatiaľ neboli zo strany COOP Jednoty vyzvaní. Bez zmien
260/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
nehnuteľného majetku, časti pozemku parcely číslo CKN 6006, ktorá bude zastavaná stavbou
kioskovej trafostanice s príslušenstvom, vo vlastníctve mesta, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.,
Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti : Trvá, stavba ešte nebola zrealizovaná
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
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nádvoria, o výmere 230 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre spoločnosť
FACTORIÁL CREDIT, s. r. o., Strojárska 2742, 069 01 Snina, IČO: 44 756 216, za účelom
vybudovania prístupovej zásobovacej komunikácie pre budúcu prevádzku zariadenia spoločného
stravovania. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady
vybuduje prístupovú cestu, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti : V súčasnosti prebieha oprava chyby na katastri, z tohto dôvodu nie je možné
overiť spracovaný GP a následný materiál na prevod. Predpokladaný termín predloženia materiálu na
prevod 9/2017.
290/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 7 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Nové skutočnosti : Splnené, UP zverejnené na stránke mesta
295/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :
Zhotoviteľom Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina bolo dodané Oznámenie o strategickom
dokumente, ktoré mesto zašle na zisťovacie konanie na Okresný úrad Snine, odbor starostlivosti
o ŽP.
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 :
Na základe výsledkov verejného obstarávania zodpovedný projektant v súčasnosti vypracováva
projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.
309/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 1121/494, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2 ,
vytvoreného GP č. 34823123-215/2016, odčlenením z parcely č. CKN 1121/217, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, pred sklenárstvom a pohostinstvom „U sklenára“, pre podielových vlastníkov – Maroša
Špitalika, trvale bytom Snina a Martina Špitalika, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia priľahlé nehnuteľnosti k tejto parcele v podiele ½ a
taktiež reštauráciu a sklenárstvo so s. č. 2808. Dôvodom kúpy je reálne zameranie oplotenia, kde bolo
zistené, že plot vo vlastníctve žiadateľov stojí reálne na mestskom pozemku.
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Nové skutočnosti :
Je vyhotovený nový GP, predpoklad predloženia návrh na prevod do konca roku 2017, pán Špitalik
rieši zastavanú časť dodatočným povolením stavby
310/2017 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 a) zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom zámeny je: - nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 37/286 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 49 m2 , ktorý
vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 37/34, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 859 m 2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina a
- nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
22 m2 , ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 182/3, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23 m2 , zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, - nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 182/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP č.
46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 182/4, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
781 m2 , zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina; b) predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 37/18, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 37 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, do vlastníctva žiadateľa –
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne usporiadanie pozemkov podľa reálneho užívania po
právoplatnom rozhodnutí opravy chyby Okresným úradom – správou katastra v Snine.

Nové skutočnosti :
Návrh na zámenu a prevod je súčasťou tohto MsZ.
311/2017 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 pozemku parc.
č. CKN 1813/255, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 354 m2 , k. ú. Snina, zapísaný na LV č.
3200, pre dotknutého vlastníka priľahlého pozemku – Jozefa Karľu, trvale bytom Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je podielovým vlastníkom v podiele ½
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2315, k. ú. Snina a výlučným vlastníkom pozemku, ktorý je
priľahlý k parcele č. CKN 1813/255 vo vlastníctve mesta. Časť tejto parcely chce odkúpiť z dôvodu
prístupovej cesty k svojmu pozemku.
Nové skutočnosti :
Trvá predpoklad predloženia návrhu na prevod MsZ 9/2017.
316/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine ž i a d a riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava predložiť
mestskému zastupiteľstvu správu z kontroly vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie na
multifunkčné ihrisko ZŠ P. O. Hviezdoslava.
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Nové skutočnosti :
Nesplnené. Tento materiál bude predložený na júnové MsZ.
Mestská rada
51/2016 Mestská rada v Snine s ch v a ľ u j e návrh udalostí v roku 2015 pre zápis do mestskej
kroniky. Text návrhu tvorí prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti :
Zápis udalostí do kroniky za rok 2015 bude ukončený do 31. 5. 2017. Zároveň sa pripravuje na zápis
do mestskej kroniky návrh udalostí za rok 2016, ktorý bude predložený na rokovanie Mestskej rade
v septembri 2017.
59/2017 Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o výsledkoch kontroly Inšpektorátu
práce Prešov, o d p o r ú č a primátorovi mesta prijať bezodkladné opatrenia na vyradenie mesta z
registra nelegálneho zamestnávania.
Nové skutočnosti :
Právoplatné uznesenie Krajského súdu Košice na základe ktorého bolo mesto Snina vymazané
z zoznamu nelegálnych zamestnávateľov.
61/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh mestskému
zastupiteľstvu na zrušenie všetkých nájomných zmlúv s nájmom vo výške 1,- €.
Nové skutočnosti :
Splnené na júlové MsZ je predložených osem samostatných materiálov
63/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a mestskému úradu rokovať so spoločnosťou MOV plast,
s. r. o., Snina o prevode pozemku v súvislosti s ich žiadosťou o prenájom pozemku za účelom
výstavby parkoviska pre OC
Nové skutočnosti :
Trvá, bez zmien.
64/2017 Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o rokovaniach v súvislosti s
majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností v lokalite RO Rybníky vrátane informácie zástupcu
urbariátu o možnosti založenia spoločného podniku, o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať s
Lesopoľnohospodárskou urbárskou spoločnosťou Snina, IČO: 31 943 560, o prevode majetku mesta
nachádzajúceho sa v areáli RO Rybníky, súpis v znení znaleckého posudku č. 27/2017 vypracovaného
znalcom Ing. Marián Výhonský, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, Snina za cenu určenú vyššie citovaným
znaleckým posudkom: 1 230 000,- €.
Nové skutočnosti :
Trvá, rokovania prebiehajú, posledné rokovanie sa uskutočnilo dňa 19. 06. 2017
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65/2017 Mestská rada v Snine v prípade neakceptácie ponuky mesta na odpredaj nehnuteľností v RO
Rybníky o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať o konkrétnych podmienkach spoločného podniku
mesta a LPUS.

Nové skutočnosti :
Viď predchádzajúci záznam

Zoznam schválených investičných zámerov mesta Snina:

135/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia 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 investičné zámery: 1. Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina, 2.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina, 3. Rekonštrukcia odstavných plôch na
území mesta Snina, 4. Zberný dvor v areáli VPS Snina, s. r. o., 5. Zníženie energetickej náročnosti MŠ
Kukučínova – Snina. Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti (1, 2, 3):
Stavba je ukončená.
Nové skutočnosti (4):
Žiadosti mesta Snina o NFP na investičnú akciu Zberný dvor nebolo vyhovené.
Nové skutočnosti (4):
Bez zmeny
Nové skutočnosti (5) :
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Nové skutočnosti (5):
Bez zmeny
- Chodník na Ul. Jesenského v Snine
Uzn. MsZ č. 315/2012 zo dňa 05. 11. 2012
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Chodník na Ul. Jesenského - I. etapa sa v súčasnosti realizuje spoločnosťou VPS Snina, s. r. o..
Termín na dokončenie stavby je do 30. 06. 2015. Podľa ZoD je rozpočtový náklad 1. etapy
213
082,12 EUR. Projektovaný rozpočtový náklad 2. etapy je 155 502,59 EUR.
Nové skutočnosti :
Prvá etapa tavby bola zhotoviteľom VPS, s.r.o. ukončená.
V tomto období prebieha vysporiadanie vlastníckych práv v 2. etape
Nové skutočnosti
Bez zmeny
- Chodník na Ul. Sládkovičovej v Snine - 3. etapa
Uzn. MsZ č. 343/2012 zo dňa 13. 12. 2012
Bola spracovaná projektová dokumentácia, stavbu bude možné realizovať po vyčlenení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta. Projektovaný rozpočtový náklad stavby je 27 174,55 EUR.
Nové skutočnosti :
bez zmien
Detské ihriská na území mesta Snina - Detské ihrisko na sídl. Kukučínova, Detské ihrisko na
sídl. II
Uzn. MsZ č. 355/2012 zo dňa 13. 12. 2012
-

Bola spracovaná projektová dokumentácia. Z dôvodu zmeny rozpočtu v r. 2013 bolo verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavby zastavené. Stavbu bude možné realizovať po vyčlenení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta. Projektovaný rozpočtový náklad stavby je 47 167,- EUR.
Nové skutočnosti :
bez zmien
- Výstavba umelej trávnatej plochy v areáli MFK Snina na sídl. 1
Uzn. MsZ č. 451/2013 zo dňa 09. 07. 2013
Nové skutočnosti :
Stavbu na základe podpísanej ZoD realizujú Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.. Stavba má byť
ukončená v termíne do 10.09.2017. Počas realizácie bola v mieste stavby zalámaná kanalizácia, ktorú
bolo nutné opraviť a sfunkčniť.
- Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska
Uzn. MsZ č. 585/2014 zo dňa 26. 05. 2014
Je spracovaná projektová dokumentácia stavby. Projektová dokumentácia vrátane polohopisov
a
výškopisov dotknutého územia slepej Ul. kpt. Nálepku rieši odkanalizovanie troch rodinných domov,
ktoré doteraz neboli napojené na verejnú kanalizáciu. Projektovaný rozpočtový náklad predstavuje
čiastku 69 730,74 EUR. Samotná realizácia bude možná až po vyčlenení finančných prostriedkov na
túto investičnú akciu v rozpočte mesta. Projektovaný rozpočtový náklad stavby je 69 731,- EUR.
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Nové skutočnosti :
bez zmeny
09/2016 Investičný zámer Odkanalizovanie dažďových vôd na Ul. hámorskej v Snine
Nové skutočnosti:
V súčasnosti mesto realizuje verené obstarávanie na zhotoviteľ stavby.
Stav prebiehajúcich súdnych sporov a stav splácaných záväzkov
-

pasívne neukončené súdne spory:

Súdny spor spisová značka: 15 Cb/109/2003
Spor vedený na: Okresnom súde v Humennom, sudca JUDr. Jozef Engel
Žalobca: JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty Sukmont Teplo, s. r. o.
Žaloba podaná dňa: 10. 07. 2003
Žalovaný: Mesto Snina
Predmet sporu: bezdôvodne obohatenie – 130 267,01 € s príslušenstvom
Právne mesto zastupuje: JUDr. Radomír Bžán na základe zo dňa 14. 05. 2007.
Žaloba bola podaná dňa 10. 07. 2003 o zaplatenie sumy 130 267,01 € (3 924 424,- Sk)
s príslušenstvom. Žalobca sa domáha vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo mestu zo zmluvy
o dielo (prestavba výmenníka na Sídl. I. na plynovú kotolňu).
V predmetnej veci už 3x rozhodol Okresný súd v Humennom obdobne aj Krajsky súd v Prešove
a v súčasnosti tretí raz sa nim zaoberá aj Najvyšší súd SR.
Ostatné rozsudky:
-

Rozsudok Okresného súdu v Humennom (v poradí už tretí) zo dňa 25. 04. 2013 (č. k. 15 Cb
109/2003 -848) uložil mestu povinnosť zaplatiť 130 267,01 € spolu so 17,6 % ročným úrokom
z omeškania od 28. 11. 2003 do zaplatenia a trovy konania vo výške 13 692,58 € ako aj trovy
právneho zastúpenia v sume 20 676,90 €.

-

Proti tomuto rozsudku mesto podalo odvolanie na Krajský súd Prešov.

- Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. 05. 2014 (č. k. 4 Cb 49/2013/- 951)
Krajsky súd v Prešove potvrdil rozsudok Okresného súdu v povinnosti zaplatiť 130 267,01 € spolu so
17,6 % ročným úrokom z omeškania od 28. 11. 2003 do zaplatenia. Rozhodnutie okresného súdu
o trovách zrušil a vrátil Okresnému súdu Humenné na ďalšie konanie.
Listom zo dňa 06. 06. 2014 bolo externým právnym zástupcom mesta podané Dovolanie (tretie) na
Najvyšší súd SR, proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. 05. 2014 sp. zn.: 4 Cb/49/2013
a návrh na odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku.
-

Rozsudok Okresného súdu v Humennom zo dňa 02. 09. 2014, ktorý svojím uznesením sp.
č.15Cb/109/2003-981 rozhodol o trovách konania. Súd zaviazal mesto uhradiť žalobcovi trovy
konania vo výške 13 692,58 € + trovy právneho zastúpenia vo výške 19 886,13 € a trovy štátu vo
výške 315,25 €.

-

Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 16. 12. 2014 (sp. zn. 5 Obdo 49/2014) rozhodol o odklade
vykonateľnosti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. 05. 2014 (č. k. 4 Cb 49/2013/- 951)
v spojení s rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo dňa 25. 04. 2013 (č. k. 15 Cb 109/2003 848).
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Nové skutočnosti :
UZNESENIE Najvyššieho súdu SR doručené Advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána
27.08.2015 , v ktorom zrušuje rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 20.5.2014 a vec vracia
Okresnému súdu Humenné na ďalšie konanie.
Termín nového pojednávania na OS Humenné nám ešte nie je známy.
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Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
24.04.2017 – 20.06.2015

1./Zmluva o uskutočnení muzikálu
Zmluvné strany: MKOS Snina a SEKUNDA, s. r. o., Bratislava
Predmet: predstavenie FRIDA - muzikál
Cena: 3 300 € + doprava + ubytovanie + autorské odvody
2./Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluvné strany: MKOS Snina a OZ VÝCHOD VÝCHODU SLOVENSKA
Predmet: spolupráca pri prezentácii projektu SNINA 700 rokov – „Najkrajšie miesto na Zemi“
Cena: 3 000 €
3./Smlouva o dílo
Zmluvné strany: Mesto Snina a AGRO-EKO spol. s r. o., Albrechtice u Českého Tešína
Predmet: oprava, inovácia a dodávka náhradných dielov aeróbneho fermentora
Cena: 17 307,83 € bez DPH
4./Doplnok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2017/01/ŽP
Zmluvné strany: Mesto Snina a Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Snina
Predmet: zmena bodov 2.2 a 2.3 v čl. II – Predmet zmluvy a bodu 4.1 v čl. IV Cena a platobné
podmienky
Cena: 488 330 €
5./Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Zmluvné strany: Mesto Snina a KRISTINA MUSIC PLUS s. r. o., Vajkovce 149
/na základe zmluvy (registrovanej dňa 06. 04. 2017, č. záznamu 132/2017) došlo k zmene zmluvnej
strany na AGENTURA KRISTINA MUSIC s. r. o./
Predmet: zabezpečenie účinkovania umelca –speváčky Kristíny Pelákovej na podujatí „Deň detí 2017“
Cena: 4 500 €
6./Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-562
Zmluvné strany: Mesto Snina a Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Predmet: výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu – výpočtová technika pre matriku
Cena: bezodplatne
7./Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany: MKOS a KUMŠT PRODUCTION DVA, s. r. o., Martin
Predmet: spoločná činnosť smerujúca k uskutočneniu umeleckého predstavenia
Cena: podiel z tržby predaja vstupeniek
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8./Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Zmluvné strany: Slov. Červený kríž, úz. spolok Snina a Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Predmet: zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z komína budovy vo vl. SČK
SČK zabezpečí na vlastné náklady prekládku hniezda na stĺp s hniezdnou podložkou
9./Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
Zmluvné strany: MKOS a Symphonic News Quartet
Predmet: vytvorenie umeleckého výkonu
Cena: 450 €
10./Zmluva o poskytnutí integračnej platformy (webovej platformy) č. 2017004
Zmluvné strany: Mesto Snina a T-MAPY Slovensko s. r. o.
Predmet: zabezpečenie spustenia a prevádzky technickej aplikácie (GIS)
Cena: 540 € + 108 €/mesačne (48 mesiacov)
11./Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11. 06. 2014
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, spol. s r. o.
Predmet: predmetom dodatku je zmena čl. II Čas plnenia

12./Zmluva o dielo
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, spol. s r. o.
Predmet: realizácia stavebných prác na stavbe „Odberné elektrické zariadenie a rozvody NN pre areál
kaštieľa v Snine“
Cena: 28 735,18 €
13./Licenčná zmluva
Zmluvné strany: MKOS a Východ Východu Slovenska, Snina
Predmet: udelenie súhlasu nadobúdateľovi na použitie diela (hudobná skladba - pieseň „Najkrajšie
miesto na Zemi“
Cena: 2 110 €
14./Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a MAHAGON, Ľubomír Boško, Humenné
Predmet: dodávka a montáž vnútorných roliet
Cena: 1977,79 €

15./Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a Východ Východu Slovenska, Snina
Predmet: dodanie hudobného diela - pieseň „Najkrajšie miesto na Zemi“
Cena: 2 390 €
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16./Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
Zmluvné strany: Mesto Snina a STAGER s. r. o., Humenné
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu „Rekonštrukcia
elektroinštalácie budovy MsÚ v Snine“
Cena: 4 190 €
17./Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19. 09. 2016
Zmluvné strany: Mesto Snina a STRABAG s. r. o., Bratislava
Predmet: zmena prílohy č. 1 – Rozpočet stavby na základe zmien stavebných prác a dodávok

18./Zmluva o poskytnutí služieb č. 2017/02/ŽP
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS Snina, spol. s r. o.
Predmet: správa, údržba a tvorba verejnej zelene
Cena: Príloha č. 1 – Cenník vykonávaných prác

19./Smlouva o spolupořadatelství
Zmluvné strany: MKOS a OUTDOOR FILMS s. r. o., Ostrava
Predmet: spolupráca pri usporiadaní 15. ročníka Medzinárodného festivalu outdoorových filmov
Úhrada MKOS v prospech MFOF je vo výške 990 €, vrátane DPH

20./Servisná zmluva
Zmluvné strany: Mesto Snina a PLAYSYSTEM servis s. r. o., Košice
Predmet: ročný servis detských ihrísk
Cena: 880 €
21./Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
Zmluvné strany: MKOS a E-MOTION, s. r. o., Bratislava
Predmet: realizácia podujatia „My sme Snina“
Cena: 4 000 €
22./ Mandátna zmluva (Zmluva o poskytovaní právnych služieb)
Zmluvné strany: Mesto Snina a Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava
Predmet: právne poradenstvo v konaniach
Cena: 170€/hod.
23./ Kúpna zmluva č. 22/2017/Pr
Zmluvné strany: Mesto Snina a KRIDLA s. r. o., Humenné
Predmet: tovar – kancelársky papier
Cena: e-aukcia (2082,50€)
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24./ Kúpna zmluva č. 23/2017/Pr
Zmluvné strany: Mesto Snina a KRIDLA s. r. o., Humenné
Predmet: tovar – tonery
Cena: e-aukcia
25./ Kúpna zmluva č. 24/2017/Pr
Zmluvné strany: Mesto Snina a KRIDLA s. r. o., Humenné
Predmet: tovar – čistiace a hygienické prostriedky
Cena: e-aukcia
26./ Zmluva o uskutočnení vystúpenia (č. NN 2014-1215)
Zmluvné strany: MKOS a NN Fox s. r. o., Košice
Predmet: vystúpenie skupiny „NO NAME“
Cena: 5 500 €
27./ Zmluva
Zmluvné strany: MKOS a DV AUDIO s. r. o., Želiezovce
Predmet: ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia „Dni mesta Snina“
Cena: 2 200 €
28./ Mandátna zmluva
Zmluvné strany: Mesto Snina a PROMIRON s. r. o., Humenné
Predmet: obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Cena: 2 450 €
29./ Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia
Zmluvné strany: MKOS a EASY art s. r. o., Prešov
Predmet: vystúpenie „Ander z Košíc“
Cena: 1 000 € + DPH /vrátane dopravy/
30./ Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Zmluvné strany: MKOS a Divadlo KOMÉDIE, Bratislava
Predmet: odohranie predstavenia „Horúca sprcha“
Cena: 2 700 € + 9% z celkového hrubého príjmu
31./ Zmluva o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou
v Snine
Zmluvné strany: Mesto Snina a VPS, s. r. o., Snina a Slovenský futbalový zväz, Bratislava
Predmet: výstavba ihriska
Cena: 120 000 € z investičného programu UEFA Hattrick IV + spolufinancovanie nad rámec
32./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a DH Záhorienka, Stupava
Predmet: uskutočnenie vystúpenia v rámci podujatia Festival dychových hudieb
Cena: 1 600 € vrátane DPH (honorár, doprava)
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33./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a Dychový orchester mladých, Košice
Predmet: uskutočnenie vystúpenia v rámci podujatia Festival dychových hudieb
Cena: 400 € vrátane DPH (honorár, doprava)

34./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a Jozef Lauruský, Humenné
Predmet: vykonať retuš a úpravu dobových fotografií /203 ks + tlač/
Cena: 1951,80 €

35./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKOS a Mgr. Ján Bocan
Predmet: autorstvo výstavy, spracovanie textov, fotografií a scenára a zapožičanie materiálov na
výstavu „Snina v objektívne času“
Cena: 400 €
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