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Správa o výsledku finančnej kontroly
č. 19/2016
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 a Plánu práce hlavného
kontrolóra mesta na II. polrok 2016 bola vykonaná finančná kontrola
Kontrola vybraných pokladničných operácií MsÚ za rok 2015
Cieľom finančnej kontroly bolo :
-

-

zistiť, či postup zamestnancov povinnej osoby pri hospodárení s poskytnutými finančnými
prostriedkami bol v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi
overiť dodržiavanie 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
overiť vnútorné akty riadenia

Kontrolované obdobie: 2015
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Snine
Kontrolu vykonal :
Ing. Boris Pargáč
- hlavný kontrolór mesta Snina
Mgr. Andrej Lavička - kontrolór
V čase: od 04.11.2016 do 22.11.2016

Legislatíva :
- zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- SMERNICA o obehu účtovných dokladov na Mestskom úrade v S n i n e
- zákon č.502/20001 o finančnej kontrole
Na základe vybraných predložených pokladničných kníh z Hlavnej pokladne Mestského úradu
z mesiacov január, apríl, september a november 2015 boli tieto podrobené kontrole, kde boli
kontrované vykonania predbežnej finančnej kontroly na príslušných dokladoch, zostatok finančných
prostriedkov v pokladni na konci príslušného dňa, ktorý nesmie byť vyšší 1 660 EUR, náležitosti
pokladničných kníh v zmysle Smernice o obehu účtovných dokladov na Mestskom úrade v S n i n e.
Prehľad vybraných finančných operácií ponúka v prílohe tab.č.1.
Kontrolou bolo zistené, že je dodržiavaný strop pokladničnej hotovosti na konci dňa v zmysle
smernice.
Komisionálnou kontrolou pokladne Na Mestskom úrade v Snine vykonanej 21.11.2016 o 11.00 h bol
stav pokladne nasledujúci:

500 €/0
200 €/0
100 €/5
50 €/13
20 €/21
10 €/15
5 €/8
2 €/33
1 €/44
centové mince
Hotovosť v pokladni spolu
Stav v pokladničnej knihe
Rozdiel

0
0
500,- €
650,- €
8420,- €
150.- €
40,-€
66,- €
44,- €
41,23 €
1 911,23 €
1 911,23 €
0,00 €

Kontrolou bolo zistené, že hotovosť v pokladniach sa zhoduje so stavom v pokladničnej kniha.
Pokladníčkou na Mestskom úrade v Snine je Mgr. Martina Aľušíková, ktorá má s Mestom Snina
podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti zo dňa 27.06.2007. Zatupujúcimi pokladníčkami
majúcimi taktiež podpísané Dohody o hmotnej zodpovednosti sú Ing. Monika Aľušíková a Ing.
Gabriela Nemčíková.
Kontrolné zistenia :
- Kontrolovaný subjekt sa pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly odvoláva na znenie § 9
zákona NR SR 502/20 11 Z. z. Od 01. 11. 2014 sa PdFK v tomto duchu v roku 2015
vykonávala na základe § 9a), resp. 9b).
(napr. VD 33/15 zo dňa 13.1.2015)

Záver
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že až na niektoré formálne pochybenia na úseku vykonávania
predbežnej finančnej kontroly možno konštatovať, že kontrolou neboli zistené žiadne závažné
nedostatky.

Správa č. 20/2016
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.
Na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra bola vykonaná kontrola hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti
a účinnosti v Školskej jedálne pri Základnej škole na Ulici študentskej v Snine.
Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy ZŠ, kontrola dodržiavania zákona 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní, kontrola zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Cieľom kontroly je 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.
Kontrolované obdobie: 2015
Kontrolovaný subjekt : Školská jedáleň pri ZŠ na Ul. študentskej v Snine
Kontrolu vykonal :
Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina
Mgr. Andrej Lavička - kontrolór
V čase: od 04.11.2016 do 29.12.2016

Ku kontrole boli predložené :
- Prevádzkový poriadok
- Vnútorná smernica o stravovaní žiakov, zamestnancov školy a cudzích stravníkov
- dokumentácia o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
- E-model príručky systému HACCP, prevádzkového poriadku a sanitačného programu pre
zariadenia školského stravovania
- účtovníctvo – hlavné knihy jednotlivých mesiacov za rok 2015, peňažné denníky za jednotlivé
mesiace za rok 2015
- mesačné hlásenia hospodárenia skladu, inventúry skladu
- prihlášky na stravovanie
- výkazy stravovaných osôb
- stravné listy
- výpisy z bankového účtu
- platobné poukazy
- faktúry

Platná legislatíva :
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z. o školskom stravovaní
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 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.

V školskej jedálni momentálne pracujú 5 pracovníčok. Vedúcou školského stravovacie zariadenia je
pani Božena Štofirová , Mária Štofiková – hlavná kuchárka, Mária Cimbáková – kuchárka, Kamila
Koroľová – kuchárka a Anna Pidová – pomocná sila. Škola ku kontrole predložila platné zdravotné
preukazy zamestnancov, potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Plán správnej výrobnej
praxe v školskom stravovacom zariadení – HACCP“ všetkými zamestnancami a dokumenty
o dosiahnutom vzdelaní.
Školská jedáleň má platný „Prevádzkový poriadok pre zariadenia školského stravovania“ schválený
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom a vypracované „Zásady
správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení (HACCP).
Školská jedáleň predložila zápisné lístky stravníka.

1. Predbežná finančná kontrola

Predbežná finančná kontrola bola dokladoch predložených ku kontrole vykonávaná v súlade
s ustanoveniami zákona č.502/2001 o finančnej kontrole
Prehľad kontrolovaných faktúr je uvedený v prílohe správy č.1.
Prehľad kontrolovaných zmlúv je uvedený v prílohe správy č.2.
Kontrolné zistenia
- Kontrolovaný subjekt sa pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly odvoláva na znenie § 9
zákona NR SR 502/20 11 Z. z. Od 01. 11. 2014 sa PdFK v tomto duchu v roku 2015
vykonávala na základe § 9a), resp. 9b).( Napr. Platobný poukaz SJ-121/15)
- Tlačivo predbežnej finančnej kontroly neobsahuje náležitosti v zmysle platnej legislatívy
- Pri vypĺňaní Predbežnej fin. kontroly chýba podpis zodpovedného pracovníka( napr. SJ124/15)
- Pri vypĺňaní Predbežnej fin. kontroly chýba podpis iného pracovníka. Nedodržané pravidlo
kontroly “štyroch očí“. (Napr. SJ-127/15)

Prijaté opatrenia
Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly venovať zvýšenú pozornosť zákonu o FK
č.357/2015, zvlášť §§, ktoré sa týkajú základnej finančnej kontrole.

T: stály
Z: riaditeľ školy
V rámci dodržiavania zákona o FK č.357/2015 používať šablóny pre výkon finančnej
kontroly v účtovnom programe v súlade so zákonom.
T: stály
Z: riaditeľ školy
Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly dodržiavať pravidlo „štyroch očí“
T: stály
Z: riaditeľ školy

2. Povinné zverejňovanie

Pri kontrole webovej stránky školy sú zmluvy a faktúry týkajúce sa chodu školskej jedálne
chronologicky zverejňované. Objednávky realizuje ŠJ telefonicky, operatívne.

3. Verejné obstarávanie

Pri

kontrole doložených podkladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt obstaráva komodity

potrebné na činnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (dnes už zákon č. 343/2015 Z. z.). Usmernením pre
obstarávanie je Metodická príručka pre obstarávanie potravín účinná od 01. 07. 2013.

Prehľad obstarávania potravín za rok 2015 ponúka nasledujúca tabuľka.

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Zostatok z
Príjem
Skutočná
Odpredaj
minulého
potravín za
spotreba podľa
/iný
mesiaca
bežný mesiac stravných lístkov úbytok/
2465,19
6467,62
-5101,63
0
3831,18
4053,53
-3399,43
0
4485,28
5890,74
-6494,51
0
3881,51
3646,95
-4616,14
0
2912,32
4589,25
-5551,35
0
1950,22
4141,54
-6008,44
0
83,32
0
0
0
83,32
0
0
0
83,32
9397,68
-5516,46
0
3964,54
6298,37
-5919,07
0
4343,84
5881,38
-5655,47
0
4569,75
3072,44
-4802,35
0

Zásoba ku
koncu
mesiaca
3831,18
4485,28
3881,51
2912,32
1950,22
83,32
83,32
83,32
3964,54
4343,84
4569,75
2839,84

4. 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.
Kontrolou doložených dokladov bolo zistené dodržiavanie ustanovení § 6 VZN č.119/2013.
Prehľad kontroly ponúka príloha č.3.

Príloha č.1
Jedáleň ZŠ Študentská Snina - vybrané faktúry za r. 2015 /náležitosti, úhrada,
zvereňovanie/
Základná škola zverejňuje zmluvy a faktúry na internetovej stránke http://zsstudentskasv.edupage.org/
Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

150100013
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199
08. 01. 2015
15. 01. 2015
12. 01. 2015
13. 01. 2015
489,01 Eur
Múka, ryža, cukor, olej, ...

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

5201501316
Eastfood, spol. s r. o., Strojnícka 9, Prešov
29. 05. 2015
19. 06. 2015
03. 06. 2015
02. 06. 2015
171,74 Eur
Múka, olej, cukor, mlieko

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

114245673
Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
08. 01. 2015
29. 01. 2015
27. 01. 2015
16. 01. 2015
272,59 Eur
Olej, múka, soľ

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

150100580
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199
15. 06. 2015
22. 06. 2015
17. 06. 2015
17. 06. 2015
284,58 Eur
Olej, droždie, vajcia, cukor, ...

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

1503058
Cimbaľák Juraj, Duklianska 17A, Bardejov
20. 01. 2015
03. 02. 2015
27. 01. 2015
29. 01. 2015
295,22 Eur
Bravčové a hovädzie mäso

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

530520624
Inmedia, spol. s r. o., Nám. SNP 11, Zvolen
02. 09. 2015
16. 09. 2015
09. 09. 2015
09. 09. 2015
893,01 Eur
Cestoviny, kečup, káva, čaj, ...

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

2015/01063
Štefan Jurčaga, študentská 1440, Snina
30. 01. 2015
06. 02. 2015
03. 02. 2015
03. 02. 2015
316,84 Eur
Zelenina, jablká, hliva

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

1543290
Cimbaľák Juraj, Duklianska 17A, Bardejov
10. 09. 2015
24. 09. 2015
21. 09. 2015
14. 09. 2015
266,40 Eur
Bravčové mäso

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

20150025
Agromix, s. r. o., Sedliská 367
17. 02. 2015
03. 03. 2015
20. 02. 2015
18. 02. 2015
78,32 Eur
Jablká, jablková sťava

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

15203016
COOP Jednota, Námestie slobody 79, Vranov/T
30. 09. 2015
12. 10. 2015
06. 10. 2015
05. 10. 2015
346,05 Eur
Drozdie, vajcia, maslo, kapusta, ...

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

530506096
Inmedia, spol. s r. o., Nám. SNP 11, Zvolen
04. 03. 2015
18. 03. 2015
11. 03. 2015
10. 03. 2015
283,65 Eur
Maslo, omáčka, tuk, ...

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

20151294
Agromix, s. r. o., Sedliská 367
27. 10. 2015
10. 11. 2015
02. 11. 2015
02. 11. 2015
131,99 Eur
Ovocie a ovocná sťava

1091739994
Číslo faktúry
RAJO, a. s., Studená 35, Bratislava
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia 15. 04. 2015

115238580
Číslo faktúry
Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia 02. 11. 2015

Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

29. 04. 2015
22. 04. 2015
23. 04. 2015
322,99 Eur
Mlieko a mliečne výrobky

Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

23. 11. 2015
06. 11. 2015
06. 11. 2015
313,44
Rybí filet, maslo

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

115146151
Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
24. 04. 2015
15. 05. 2015
30. 04. 2015
28. 04. 2015
57,22 Eur
Maslo

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

2015/11029
Štefan Jurčaga, Študentská 1440, Snina
19. 11. 2015
26. 11. 2015
25. 11. 2015
23. 11. 2015
548,32 Eur
Zelenina, ovocie, mlieko

Číslo faktúry

20150278

Číslo faktúry

Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
13. 05. 2015
23. 05. 2015
18. 05. 2015
15. 05. 2015
374,98 Eur
Cestoviny, zelenina, ovocie, ...

15013832
Alfa Bio, s. r. o., Kremnička 71, Banská
Bystrica
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia 18. 11. 2015
02. 12. 2015
Dátum splatnosti
02. 12. 2015
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia 30. 11. 2015
90,48 Eur
Suma
Tofu
Predmet

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti

2015/05024
Štefan Jurčaga, Študentská 1440, Snina
15. 05. 2015
22. 05. 2015

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti

530531577
Inmedia, spol. s r. o., Nám. SNP 11, Zvolen
02. 12. 2015
16. 12. 2015

Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

20. 05. 2015
20. 05. 2015
655,35 Eur
Zelenina

Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Suma
Predmet

09. 12. 2015
08. 12. 2015
86,64 Eur
Čaj, instantný nápoj

Príloha č.2
ZŠ Študentská Snina - vybrané zmluvy účinné v r. 2015
Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena

Kúpna zmluva č. 296/2015
Mäso Zemplín a. s., Užhorodská 86, Michalovce
Pravidelná dodávka mäsa
doba neurčitá
Na základe cenníku

01. 10. 2015
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia 01. 10. 2015
Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena

Kúpna zmluva č. 260/2015
COOP Jednota, Námestie slobody 79, Vranov/T
Dodávka potravinárskeho a priemyselného tovaru
Doba neurčitá
Podľa aktuálnych cien

02. 09. 2015
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia 07. 09. 2015
Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Kúpna zmluva č. 257/2015
AGROMIX, spol. s r. o., Sedliská 367
Dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
02. 09. 2015 - 30. 06. 2016
Taxatívne vymedzená v čl. 3 zmluvy
31. 08. 2015
31. 08. 2015

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Rámcová kúpna zmluva č. 29/2015
EASTFOOD, s. r. o., Jazdecká 1, Nové Zámky
Potravinársky, drogistický a iný tovar
do 31. 01. 2016
Podľa platného cenníka
28. 01. 2015
28. 01. 2015

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová kúpna zmluva č. 28/2015
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina
Ovocie, zelenina a doplnkový tovar
28. 01. 2015 - 31. 01. 2016
Podľa aktuálneho cenníka

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

28. 01. 2015
28. 01. 2015

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Rámcová kúpna zmluva č. 26/2015
Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
Potravinársky tovar
27. 01. 2015 - 01. 02. 2016
Podľa cenníka platného v deň prevzatia tovaru

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

27. 01. 2015
27. 01. 2015

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 98/2015
Fega Frost, s. r. o., Tehelňa 675/2, Kežmarok
Zásobovanie kupujúceho potravinami
Na dobu dvoch rokov
Stanovená dohodou zmluvných strán

20. 03. 2015
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia 20. 03. 2015
Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová kúpna zmluva 49/2015
Miroslav Maciboba, Miron-EX, Pichne 199
Potraviny
10. 02. 2015 - 10. 02. 2016
Podľa platného cenníka

10. 02. 2015
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia 10. 02. 2015
Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová kúpna zmluva 44/2015
MarcoDia, Sibírska 9, Prešov
Potravinársky tovar
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Podľa aktuálneho cenníka

05. 02. 2015
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia 05. 02. 2015

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová kúpna zmluva č. 25/2015
INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP 11, Zvolen
Mrazený tovar a potravinárske výrobky
27. 01. 2015 - 27. 01. 2016
Podľa aktuálneho ponukového listu

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

27. 01. 2015
27. 01. 2015

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Rámcová dohoda č. 66/2014
CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17A, Bardejov
Dodávka bravčového a hovädzieho mäsa
24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Podľa protokolu e-aukčnej siene

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

02. 04. 2014
02. 04. 2014

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena

Kúpna zmluva č. 285/2013
RAJO, a. s., Studená 35, Bratislava
Predaj mlieka a mliečnych výrobkov
Doba neurčitá
Podľa aktuálneho cenníka

Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

09. 10. 2013
24. 10. 2013

Príloha č.3
Príspevky v školskej jedálni podľa VZN 119/2013
Január
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2325

2046

Žiaci II. st.

0,95

2416

2295,2

1,05

741

778,05
5119,25

Dospelí

2)

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci
Škola

5)

6)

Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

4741

237,05

0,03

545

16,35

1,32

545

719,40

1,35

196

264,60
1237,4

Február
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

1528

1344,64

Žiaci II. st.

0,95

1608

1527,6

1,05

540

567
3439,24

Dospelí

2)

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

3136

156,80

0,03

385

11,55

1,32

385

508,20

1,35

155

209,25
885,8

Marec
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov

Normovaný
náklad v Euro
/VZN/

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2946

2592,48

Žiaci II. st. 2)

0,95

3038

2886,1

Dospelí

1,05

913

958,65
6437,23

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5984

299,20

0,03

690

20,70

1,32

690

910,80

1,35

223

301,05
1531,75

Apríl
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2160

1900,8

Žiaci II. st. 2)

0,95

2175

2066,25

Dospelí

1,05

705

740,25
4707,3

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

4335

216,75

0,03

537

16,11

1,32

537

708,84

1,35

168

226,80
1168,5

Máj
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2467

2170,96

Žiaci II. st.

0,95

2599

2469,05

1,05

777

815,85
5455,86

Dospelí

3)

2)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci
Škola

5)

6)

Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5066

253,30

0,03

604

18,12

1,32

604

797,28

1,35

173

233,55
1302,25

Jún
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2839

2498,32

Žiaci II. st.

0,95

2720

2584

1,05

886

930,3
6012,62

Dospelí

2)

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci
Škola

5)

6)

Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5559

277,95

0,03

697

20,91

1,32

697

920,04

1,35

189

255,15
1474,05

September
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2701

2376,88

Žiaci II. st.

0,95

2441

2318,95

1,05

782

821,1
5516,93

Dospelí

2)

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5142

257,10

0,03

604

18,12

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

1,32

604

797,28

1,35

178

240,30
1312,8

Október
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2916

2566,08

Žiaci II. st.

0,95

2531

2404,45

1,05

905

950,25
5920,78

Dospelí

2)

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci
Škola

5)

6)

Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5447

272,35

0,03

707

21,21

1,32

707

933,24

1,35

198

267,30
1494,1

November
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2721

2394,48

Žiaci II. st. 2)

0,95

2399

2279,05

Dospelí

1,05

876

919,8
5593,33

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

5120

256,00

0,03

677

20,31

1,32

677

893,64

1,35

199

268,65
1438,6

December
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov

Normovaný
náklad v Euro
/VZN/

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

Žiaci I. st. 1)

0,88

2427

2135,76

Žiaci II. st. 2)

0,95

2040

1938

Dospelí

1,05

751

788,55
4862,31

3)

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci

5)

Škola 6)
Cudzí stravníci

7)

Počet
stravných
jednotiek

Normované
náklady celkom v
Euro

0,05

4467

223,35

0,03

586

17,58

1,32

586

773,52

1,35

165

222,75
1237,2

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 1
písm. b) VZN 119/2013, ktorý uhrádza zákonný zástupca
1)

príspevkok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6 odsk.
1 písm. c) VZN 119/2013, ktorý uhrádza zákonný zástupca
2)

príspevkok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6 odsk.
1 písm. d) VZN 119/2013, ktoré uhrádza zákonný zástupca
3)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2 písm. a)
VZN 119/2013, ktoré uhrádza zákonný zástupca na jedno hlavné jedlo
4)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2 písm. b)
VZN 119/2013, ktoré uhrádza zamestnanec školy alebo šk. zariadenia
5)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2 písm. c)
VZN 119/2013, ktoré uhrádza škola ako zamestnávateľ
6)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2 písm. d)
VZN 119/2013, ktoré uhrádza cudzí stravník
7)

Správa č. 21/2016
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.
Na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra bola vykonaná kontrola hospodárenia a
nakladania
s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti v Školskej jedálne pri Základnej škole
P.O.H. na Ulici Hviezdoslavovej v Snine.
Kontrola dodržiavania VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina v znení doplnkov – zvereného do správy ZŠ, kontrola
dodržiavania zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kontrola zákona 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole.
Cieľom kontroly je 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.
Kontrolované obdobie: 2015
Kontrolovaný subjekt :
Školská jedáleň pri ZŠ P.O.H. na Ul. Hviezdoslavovej 985/20 v
Snine
Kontrolu vykonal :
Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina
Mgr. Andrej Lavička - kontrolór
V čase: od 20.12.2016 do 02.02.2017

Ku kontrole boli predložené :

-

Prevádzkový poriadok
Vnútorná smernica o stravovaní žiakov, zamestnancov školy a cudzích stravníkov
dokumentácia o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
e-model príručky systému HACCP, prevádzkového poriadku a sanitačného programu
pre zariadenia školského stravovania
účtovníctvo – hlavné knihy jednotlivých mesiacov za rok 2015, peňažné denníky za
jednotlivé mesiace za rok 2015
mesačné hlásenia hospodárenia skladu, inventúry skladu
prihlášky na stravovanie
výkazy stravovaných osôb
stravné listy
výpisy z bankového účtu
platobné poukazy
faktúry

Platná legislatíva :
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z. o školskom stravovaní
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 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.

V školskej jedálni momentálne pracujú 5 pracovníčok. Vedúcou školského stravovacie
zariadenia je pani Mária Maximová. Na tejto škole pracujú 5 pracovníci, na elokovanom
pracovisku na Ul.1.mája štyria pracovníci. Škola ku kontrole predložila platné zdravotné
preukazy zamestnancov, potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Plán správnej
výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení – HACCP“ všetkými zamestnancami
a dokumenty o dosiahnutom vzdelaní.
Školská jedáleň má platný „Prevádzkový poriadok pre zariadenia školského stravovania“
schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
a vypracované „Zásady správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení
(HACCP).
Školská jedáleň predložila zápisné lístky stravníka.

5. Predbežná finančná kontrola

Kontrolné nedostatky :

Predbežná finančná kontrola nebola na viacerých dokladoch predložených ku kontrole vykonávaná
v súlade s ustanoveniami zákona č.502/2001 o finančnej kontrole.
1. Na Platobnom poukaze ( napr.92J/2015) chýba vyznačenie možnosti „ boli – neboli zistené
nedostatky“
2. Absentuje posúdenie súladu finančnej operácie (FO) z hľadiska rozpočtu, zmluvy.
3. Tlačivo Predbežnej 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 predbežnej 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 zakrúžkovaná možnosť „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 možnosti pri posudzovaní spĺňania
podmienok hospodárnosti,...
9. Na tomto poukaze absentuje vyznačenie možnosti 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.

Prehľad kontrolovaných faktúr je uvedený v prílohe správy č.1.

Prehľad kontrolovaných zmlúv je uvedený v prílohe správy č.2.

6. Povinné zverejňovanie

Kontrolné nedostatky

Pri kontrole webovej stránky školy zistila kontrolná skupina, že faktúry za rok 2015 týkajúce sa
školskej jedálne nie sú zverejnené. Označenie tých faktúr, ktoré v rámci kontrolovaných faktúr
zverejnené nie sú, ponúka prehľad v tabuľke č.1 s označením pri čísle faktúry „█“.
Navyše – štruktúra zápisu na stránke školy pri zverejňovaní zmlúv a faktúr mi neumožňuje 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, služieb 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.

Verejné obstarávanie

Pri

kontrole doložených podkladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt obstaráva komodity

potrebné na činnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (dnes už zákon č. 343/2015 Z. z.).

Prehľad obstarávania potravín za rok 2015 ponúka nasledujúca tabuľka.

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Zostatok z
minulého mesiaca

1006,95
2678,98
1423,04
2272,29
2710,40
2087,09
138,81
138,81
1827,88
3849,91
2897,33
2025,92

Príjem potravín
za bežný mesiac

Skutočná spotreba
podľa stravných lístkov

Odpredaj
/iný úbytok/

6391,97
3446,13
8492,34
6384,36
5896,42
5543,95
0,00
1689,07
8338,62
5032,91
4846,56
3793,89

-4719,94
-4702,07
-7643,09
-5946,25
-6519,73
-7492,23
0,00
0,00
-6316,59
-5985,49
-5717,97
-5232,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zásoba ku
koncu
mesiaca

2678,98
1423,04
2272,29
2710,40
2087,09
138,81
138,81
1827,88
3849,91
2897,33
2025,92
587,17

7. 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.
Kontrolou doložených dokladov bolo zistené dodržiavanie ustanovení § 6 VZN č.119/2013.
Prehľad kontroly ponúka príloha č.3.

FV150069
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

█

WASTEX, s. r. o., Jesenná 3, Prešov
26. 01. 2015
09. 02. 2015
27. 01. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
258,18 Eur
Predmet
Ovocie, zelenina

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

1500246 █
PAVLIKOVÁ MARCELA, Kollárova 1300,
Snina
20. 06. 2015
27. 06. 2015
30. 06. 2015
nezverejnená

Príloha č.1
Číslo faktúry
20151239 █
AGROMIX, s. r. o., Sedliská 367, Sedliská

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
87,36 Eur
Predmet
ovocie a ovocné šťavy

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia

115209138
Bidvest, Piešťanská 2321, Nové Mesto nV

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

20151052 █
AGROMIX, s. r. o., Sedliská 367, Sedliská

Číslo faktúry

10. 02. 2015
24. 02. 2015
18. 02. 2015

353015
TAURIS, s. r. o., Potravinárska 6, R. Sobota
19. 02. 2015

29. 09. 2015
13. 10. 2015
29. 09. 2015
nezverejnená
70,38 Eur
ovocie a ovocné šťavy

03. 09. 2015

Dátum splatnosti
Dátum úhrady

26. 02. 2015
20. 02. 2015

Dátum zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

nezverejnená
261,88 Eur
mäso a mäsové výrobky
40721520
MILK-AGRO s. r. o., Čapajevova 36, Prešov
31. 03. 2015
07. 04. 2015
31. 03. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
414,37 Eur
Predmet
mlieko, pečivo, maslo

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

5201501042
EASTFOOD, s. r. o., Strojnícka 9A, Prešov
24. 04. 2015
08. 05. 2015
23. 04. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
548,84 Eur
Predmet
cestoviny, sirup

Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

24. 09. 2015
02. 09. 2015

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

110721520
MILK-AGRO s. r. o., Čapajevova 36, Prešov

nezverejnená
122,23 Eur
bravčové mäso
5201501979
EASTFOOD, s. r. o., Strojnícka 9A, Prešov
02. 10. 2015
16. 10. 2015
02. 10. 2015
nezverejnená
447,44 Eur
Magi, sirup, vegeta

28. 10. 2015
04. 11. 2015
28. 10. 2015
nezverejnená
217,20 Eur
múka, vajcia, kuracie rezne

█

Číslo faktúry

56037722

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

GVP, spol. s r. o., Tolstého 1, Humenné

Dátum zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

nezverejnená
204,14 Eur
mlieko, maslo, vajcia
15005111 █
ALFA BIO, s. r. o., Kremnička 71, B. Bystrica

14. 04. 2015
28. 04. 2015
15. 04. 2015

28. 04. 2015
12. 05. 2015
01. 05. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
107,64 Eur
Predmet
TOFU

Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry
Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

Číslo faktúry

FV150584 █

Číslo faktúry

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia

WASTEX Slovakia, s. r. o., Jesenná 3, Prešov

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia

18. 05. 2015

1500399 █
PAVLIKOVA MARCELA, Kollárova 1300,
Snina
31. 10. 2015
07. 11. 2015
31. 10. 2015
nezverejnená
44,27 Euro
pečivo
56040858 █
GVP, spol. s r. o., Tolstého 1, Humenné
18. 11. 2015
02. 12. 2015
20. 11. 2015
nezverejnená
109,40 Eur
múka, ryža, mlieko

1853015
TAURIS Cassovia, Potravinárska 6, Rim.
Sobota
30. 11. 2015

Dátum splatnosti
Dátum úhrady

07. 12. 2015
30. 11. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
320,40 Eur
Predmet
ovocia a zelenina

Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

Číslo faktúry

70721520

Číslo faktúry

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

MILK-AGRO, s. r. o., Čapajevova 36, Prešov

Dátum zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry

nezverejnená
252,11 Eur
mlieko, lekvár, vajcia
1253015
TAURUS, s. r. o., Potravinárska 6, Rim.
Sobota

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet
Číslo faktúry

FV151558 █
WASTEX Slovensko, s. r. o., Jesenná 3,
Prešov

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady

01. 06. 2015
20. 05. 2015

29. 05. 2015
05. 06. 2015
29. 05. 2015

30. 06. 2015
07. 07. 2015
30. 06. 2015

Dátum zverejnenia nezverejnená
Suma
374,15 Eur
Predmet
mäso a mäsové výrobky

Dodávateľ
Dátum
vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
Dátum
zverejnenia
Suma
Predmet

nezverejnená
203,82 Eur
mäso

07. 12.2015
21. 12. 2015
09. 12. 2015
nezverejnená
254,11 Eur
zelenina, ovocie
115262177
Bidvest, Piešťanská 2321, Nové Mesto nV
17. 12. 2015
07. 01. 2016
17. 12. 2015
nezverejnená
150 Eur
kuracie rezne

Príloha č.2
Názov

Rámcová zmluva

Názov

Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

ASTERA, s. r. o., Stromová 5, Trenčín
dodávky tovaru
neurčitá
podľa platného cenníka
11. 01. 2012
zverejnená

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Názov

Kúpno-predajná zmluva
EASTFOOD s. r. o., Jazdecká 1, Nové Zámky
potravinársky a drogistický tovar
neurčitá
podľa platného cenníka
10. 01. 2012
zverejnená
Rámcová kúpna zmluva

Názov
Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Názov

Predávajúci
Predmet
Doba
Zmluvná cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
dodávky tovaru
neurčitá
podľa platného cenníka
21. 03. 2013
zverejnená

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Zmluva o obch. a dodávateľských
podmienkach
MILK-AGRO spol. s r. o., Čapajevova 36,
Prešov
potravinársky a ďalší tovar
neurčitá
podľa ponukového listu
10. 01. 2012
zverejnená
Kúpno-predajná zmluva
VASPO - Vlastimil Artim, Ruská Nová Ves 27
potravinárske výrobky
neurčitá
podľa ponukového listu
01. 02. 2012
zverejnená
Kúpna zmluva
Humenská mliekareň, a. s., Poľná 1,
Humenné
potravinárske výrobky
neurčitá
dohodou
09. 03. 2012
zverejnená

Názov

Rámcová kúpna zmluva

Názov

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská 71, NMnV
dodávky tovaru
29. 12. 2014 - 28. 12. 2016
podľa platného cenníka
08. 01. 2015
zverejnená

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Regionálna zmluva o dodávke tovaru
TAURIS, s. r. o., Potravinárska 6, Rimavská
Sobota
mäso a mäsové výrobky
neurčitá
dohodou
26. 03. 2012
zverejnená

Názov

Kúpna zmluva
V-O-S spol. s r. o., Kukučínova 2681, Kysucké
NM
dodávka celozrných potravín
neurčitá
dohodou
19. 03. 2013
zverejnená

Názov

Rámcová zmluva

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

ASTERA, s. r. o., Stromová 5, Trenčín
dodávky tovaru
neurčitá
podľa platného cenníka
09. 01. 2015
zverejnená

Predávajúci
Predmet
Doba
Cena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia

Príloha č.3
Príspevky v školskej jedálni podľa VZN 119/2013 - ZŠ Hviezdoslavova
2015
Január
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
Normované
náklad v Euro
stravných náklady celkom v
/VZN/
jednotiek
Euro
1)
Žiaci I. st.
0,88
1887
1660,56
2)
Žiaci II. st.
0,95
2282
2167,9
3)
Dospelí
1,05
999
1048,95
4877,41
Príspevky na režijné náklady
Normovaný
Počet
Normované
náklad v Euro
stravných náklady celkom v
/VZN/
jednotiek
Euro
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

4169
481
481
518

208,45
14,43
634,92
699,30
1557,1

Február
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)

0,05

2194
1873
843

Počet
stravných
jednotiek
4067

Normované
náklady celkom v
Euro
1930,72
1779,35
885,15
4595,22
Normované
náklady celkom v
Euro
203,35

Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,03
1,32
1,35

403
403
440

Marec
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

3610
3222
1337

Počet
stravných
jednotiek

0,05
0,03
1,32
1,35

6832
666
666
671

Apríl
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

2760
2574
1098

Počet
stravných
jednotiek

0,05
0,03
1,32
1,35

Máj
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov

5334
551
551
547

12,09
531,96
594,00
1341,4

Normované
náklady celkom v
Euro
3176,8
3060,9
1403,85
7641,55
Normované
náklady celkom v
Euro
341,60
19,98
879,12
905,85
2146,55

Normované
náklady celkom v
Euro
2428,8
2445,3
1152,9
6027
Normované
náklady celkom v
Euro
266,70
16,53
727,32
738,45
1749

Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

Počet
stravných
jednotiek
2856
2812
1104

Počet
stravných
jednotiek
5668
529
529
575

Normované
náklady celkom v
Euro
2513,28
2671,4
1159,2
6343,88
Normované
náklady celkom v
Euro
283,40
15,87
698,28
776,25
1773,8

Jún
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

3577
3146
1335

Počet
stravných
jednotiek
6723
654
654
681

September
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

3064
2578
998

Normované
náklady celkom v
Euro
3147,76
2988,7
1401,75
7538,21
Normované
náklady celkom v
Euro
336,15
19,62
863,28
919,35
2138,4

Normované
náklady celkom v
Euro
2696,32
2449,1
1047,9

6193,32
Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

Počet
stravných
jednotiek
5642
559
559
439

Október
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

3008
2357
1238

Počet
stravných
jednotiek
5365
592
592
646

Normované
náklady celkom v
Euro
282,10
16,77
737,88
592,65
1629,4

Normované
náklady celkom v
Euro
2647,04
2239,15
1299,9
6186,09
Normované
náklady celkom v
Euro
268,25
17,76
781,44
872,10
1939,55

November
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)

0,05

2816
2219
1147

Počet
stravných
jednotiek
5035

Normované
náklady celkom v
Euro
2478,08
2108,05
1204,35
5790,48
Normované
náklady celkom v
Euro
251,75

Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,03
1,32
1,35

612
612
535

December
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
Normovaný
Počet
náklad v Euro
stravných
/VZN/
jednotiek
Žiaci I. st. 1)
Žiaci II. st. 2)
Dospelí 3)

0,88
0,95
1,05

Príspevky na režijné náklady
Normovaný
náklad v Euro
/VZN/
Žiaci I. a II. st. 4)
Zamestnanci 5)
Škola 6)
Cudzí stravníci 7)

0,05
0,03
1,32
1,35

2536
1939
961

Počet
stravných
jednotiek
4475
529
529
432

18,36
807,84
722,25
1800,2

Normované
náklady celkom v
Euro
2231,68
1842,05
1009,05
5082,78
Normované
náklady celkom v
Euro
223,75
15,87
698,28
583,20
1521,1

1)

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6
odsk. 1 písm. b) VZN 119/2013, ktorý uhrádza zákonný zástupca
2)

príspevkok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6
odsk. 1 písm. c) VZN 119/2013, ktorý uhrádza zákonný zástupca
3)

príspevkok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 6
odsk. 1 písm. d) VZN 119/2013, ktoré uhrádza zákonný zástupca
4)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2
písm. a) VZN 119/2013, ktoré uhrádza zákonný zástupca na jedno
hlavné jedlo
5)
príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2
písm. b) VZN 119/2013, ktoré uhrádza zamestnanec školy alebo šk.
zariadenia
6)
príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2
písm. c) VZN 119/2013, ktoré uhrádza škola ako zamestnávateľ
7)

príspevkok na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 6 odsk. 2
písm. d) VZN 119/2013, ktoré uhrádza cudzí stravník

Správa o výsledku finančnej kontroly
č. 01/2017
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 a na základe plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok roku 2017 bola vykonaná finančná kontrola :
Kontrola vyplatenia oprávnenosti odmeny za právne služby vyplatené za právne zastupovanie mesta
v súdnom spore vedenom o zaplatenie naviac prác na skládke TKO Snina

Cieľom finančnej kontroly bolo :
i keď formulácia textu zadania kontroly pôsobí zmätočne, mám za to, že cieľom kontroly bolo
preveriť oprávnenosť vyplatenia odmeny právnemu zástupcovi mesta Snina za právne služby pri
jeho zastupovaní mesta v súdnom spore vedenom na Okresnom súde v Humennom pod. spis. zn.
15 Cb/188/2005 s prihliadnutím na Zmluvu o odmene za právne služby zo dňa 26.09.2011.

Kontrolované obdobie: 2011
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Snine
Kontrolu vykonal :
Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór mesta Snina
V čase: od 05.01.2017 do 17.01.2017

Popis udalostí
Dňa 26.02.2009 bola medzi mestom Snina- ako mandantom a JUDr. Jánom Vrbom,
advokátom – ako mandatárom podpísaná Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci.
Mandatár sa touto zmluvou zaväzoval zastupovať mandanta v právnej veci navrhovateľa
Jozef JANČOK – SAVARNA, proti odporcovi mesto Snina o zaplatenie 13.878.760,50 Sk
(t.j. 460.690,45 €) s príslušenstvom, vedenej Okresným súdom v Humennom
pod.sp.zn.15Cb/188/2005. Mandatár sa zaviazal poskytnúť právnu pomoc spočívajúcu
v zastupovaní mesta Snina bezodplatne. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to na čas
do právoplatného ukončenia sporu. Dňa 26.02.2009 podpísal primátor mesta Ing. Milovčík
Plnomocenstvo pre JUDr. Jána Vrbu na zastupovanie mesta v predmetnom spore.
Uznesením MsZ v Snine č.91/2011 zo dňa 20.09.2011 bola schválená Zmluva o odmene za
právne služby s JUDr. Jánom Vrbom. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia. Daná zmluva je
zverejnená pod číslom 0033 na stránke mesta Snina.
V čl. IV danej zmluvy sa uvádza : Klient a advokát si touto zmluvou dohodli nižšie uvedenú
podielovú odmenu.
1. Prvá časť odmeny je určená pevnou sumou vo výške 17.000 € + 20 % DPH, ktorú
klient uhradí advokátovi do 30.09.2011.
2. Druhú časť odmeny uhradí klient advokátovi do 3 dní od právoplatnosti ukončenej
veci v prospech klienta.
Na základe Účtovného predpisu č.776/2 – Platobný poukaz zo dňa 22.09.2011 bola
uhradená suma 20 400 € v prospech príjemcu JUDr. Ján Vrba- advokát, Humenné.
Žiadna ďalšia platba od mesta Snina v prospech JUDr. Jána Vrbu nebola v súvislosti s
predmetným právnym zastupovaním realizovaná.
Záver
Vyplatenie prvej časti odmeny podľa čl. IV Zmluvy o odmene za právne služby nebolo
podmienené úspešnosťou zastupovania a malo byť uhradené do 30.09.2011.
V zmysle cieľa kontroly konštatujem, že vyplatenie odmeny právnemu zástupcovi mesta
Snina za právne služby pri jeho zastupovaní mesta v súdnom spore vedenom na Okresnom
súde v Humennom pod. spis. zn. 15 Cb/188/2005 s prihliadnutím na Zmluvu o odmene za
právne služby bolo o p r á v n e n é.

Správa o výsledku finančnej kontroly
č. 3/2017
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 a Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 bola vykonaná finančná kontrola
Kontrola hospodárenia nakladania s majetkom mesta – výdavky na prevádzku a opravy mestských
bytov

Cieľom finančnej kontroly bolo :
-

-

zistiť aktuálny počet mestských bytov, spôsob spravovania bytov, mechanizmus realizácie
opráv, dodržiavanie príslušných legislatívnych noriem.
overiť dodržiavanie 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
vyčísliť náklady mesta Snina pri spravovaní mestských bytov a náklady na nebytové priestory

Kontrolované obdobie: 2016
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Snine
Kontrolu vykonal :
Ing. Boris Pargáč
- hlavný kontrolór mesta Snina
V čase:

od 02.01.2017

do 01.02.2017 s prerušením

Legislatíva :
-

-

Zákona č.357/2015 o o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon 369/1990 o obecnom zriadení
Zákon č.138/1991 o majetku obcí
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2,
3, 4, 5,6
Príloha č.1 nariadenia vlády SR č.87/1995

Ku dátumu písania tejto správy mesto Snina vlastnilo spolu 51 bytov. Z toho 8 nájomníci
majú podpísanú zmluvu o nájme na dobu neurčitú, 41 nájomníkov na dobu určitú, v dvoch
prípadoch je nájomná zmluva neplatná, prebieha výkon exekúcie na vypratanie.
Mesto Snina realizuje v mestských bytoch nutné opravy mimo drobných opráv v byte
súvisiacich s jeho užívaním, ktoré definuje Príloha č.1 nariadenia vlády SR č.87/1995.(
Príloha správy č.1).
Poplatky do Fondu opráv, ktoré mesto Snina uhrádza ako vlastník jednotlivých bytov, sú
neskôr premietané do výšky nájomného uhrádzaného nájomcami mestských bytov.
Platby za služby a tovary, ktoré boli uhrádzané v súvislosti s užívaním nebytových
priestorov a dodanie tovarov a služieb pri zabezpečovaní opráv mestských bytov v roku
2016 ponúka nasledujúca tabuľka.

Názov spoločnosti
SVB
SVB
SVB
SVB
SVB
Bytové družstvo
Hattec, s.r.o.

Sídlo
Janka Kráľa 1006
Janka Kráľa 1009
Janka Kráľa 1010
Janka Kráľa 1011
Dobrianskeho 1525
Snina
Humenné

Jelo Peter

Snina

Jelo Peter

Snina

Údrbžyt
Údrbžyt

Snina
Snina

Údrbžyt

Snina

Údrbžyt
Údrbžyt

Snina
Snina

Údrbžyt
Pavol Habušta

Snina
Snina

Komodita
Fond opráv NP*
Fond opráv NP*
Fond opráv NP*
Fond opráv NP*
Fond opráv NP*
Fond opráv NP*
dezinsekčné práce, Študentská
1469
oprava prívodu el.energie,
Palárikova 1609
el.inštalácia ku ohrievačom,
Palárikova 1609
vodomer, Ul.1mája 4028
protipožiarne dvere, Palárikova
1603
výmena vodomerov, Ul.1.mája
2048
výmena drezu , Palárikova 1603
výmena vodomerov, Ul.1.mája
2049
batéria, prietokový ohrievač
vodoinštalačné práce ,Ul.1mája
4028

Suma ( € )
254,04/ rok
396,00/ rok
480,00/ rok
371,52/ rok
208,80/ rok
180,96//rok
81,66
21,80
206,57
18,42
167,14
221,04
99,35
221,04
30,14
38,55

Názov spoločnosti
Pavol Habušta

Sídlo
Snina

Pavol Habušta

Snina

Pavol Habušta

Snina

Pavol Habušta
Regena
Náklady spolu

Snina
Strážske

Komodita
kúrenárske práce energie,
Palárikova 1609
vodoinštalačné práce ,Ul.1mája
4028
vodoinštalačné práce
+materiál,Palárikova 1603
kúrenárske práce ,Ul.1mája 4028
tepelná údržba za rok 2015

Suma ( € )
68,68
14,62
17,62
28,50
216,41 **
3 342,86

* nebytové priestory
** vyúčtovanie za rok 2016 obdrží MsÚ v období apríl 2017. Za rok 2014 to bola suma
218,07€, za rok 2015 suma 214,75 €.
Rád by som upriamil pozornosť poslancov MsZ v Snine na skutočnosti, ktoré sa týkajú
platieb do Fondu opráv v SV, kde je mesto majiteľom NP. Ročné náklady za tieto
nevyužívané priestory predstavujú 1 891,32 €. Z titulu vlastníckeho vzťahu k týmto
priestorom v rámci bytových domov vyplývajú pre mesto prípadné ďalšie finančné záťaže
v prípade väčších investícií do obytných domov. Odporúčam z týchto dôvodov Mestskému
zastupiteľstvu v Snine apelovať na mestský úrad, aby vstúpil do rokovaní v jednotlivými SVB
a ponúkol im tieto priestory na odkúpenie za zníženú cenu oproti znaleckej, aby tak
nevznikali mestu straty z vlastníctva nevyužívaných priestorov.
Záver .
Na základe kontroly predložených faktúr a platobných poukazov konštatujem dodržiavanie
ustanovení §§ 6 a 7 Zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výdavky na prevádzku mestských bytov mesta Snina za rok 2016 predstavujú sumu
1 451,54 €.
Kontrolu neboli zistené žiadne pochybenia alebo porušenia predpisov, ktoré legislatívne
vymedzujú postupy povinnej osoby v danej oblasti.
So správou z kontroly bol kontrolovaný subjekt – bez kontrolných nedostatkov – oboznámený
dňa 01.02.2017.

Príloha č.1
Príloha č.
1
nariadenia
vlády
Slovenskej
republiky
č. 87/1995
Z. z.
DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM
A. Sanitárne zariadenie:
1. upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievka, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla,
držadla, schránok, pľuvadla, konzol, vešiakov,
2. oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika,
3. oprava, výmena sifónu a lapača tuku,
4. oprava odpadového a prepadového ventilu,
5. oprava batérie,
6. oprava pevnej alebo hadicovej sprchy,
7. výmena tesnenia,
8. výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,
9. oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,
10. oprava, výmena dvierok na obmurovanej vani,
11. oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,
12. oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galeriek,
13. čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla,
14. oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky s poklopom,
priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety,
15. zabrúsenie padákového sedla,
16. výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily,
17. oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí,
18. oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách.
B. Elektrické zariadenie:
1. oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekového a
signalizačného zariadenia, včítane tlačidla pri vchode, transformátora, zvončeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu,
2. oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí.
C. Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá):
1. vykonávanie ochranných náterov,
2. výmena roštu,
3. oprava, výmena ťahadla roštu, prípadne roštového lôžka,
4. vymazanie kúreniska peciarskou hlinou alebo šamotom,
5. oprava šamotového povrchu,
6. úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska,
7. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok na kostre pece a príslušenstva,
8. výmena plátov,
9. upevňovanie a oprava ochranných rámov,
10. oprava, výmena dvierok,
11. oprava, výmena popolníka,
12. výmena dymových rúr a kolien,
13. oprava, výmena regulátora ťahu,
14. vymazanie škár,
15. náhrada kruhových platničiek na izbových peciach,
16. výmena sľudy,
17. oprava rúr na pečenie a plechov v kuchynskej peci,
18. oprava ohrievačov vody.
D. Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:
1. oprava horákov,
2. oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,
3. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok,
4. oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,
5. oprava platničiek a rúry na pečenie,
6. výmena prívodného kábla alebo hadice,
7. výmena plechu, pekáča a roštu do rúry na pečenie,
8. prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom.
E. Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:
1. oprava, výmena membrány, ventilov a páky, tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a kolien na odvod spálených plynov,
2. čistenie,
3. vykonávanie ochranných náterov,
4. oprava výhrevnej patróny,

5. oprava termostatu.
F. Merače spotreby tepla:
oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.
G. Etážové kúrenie:
1. oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, tesnenia jednotlivých prírub,
2. oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka,
3. vykonávanie ochranných náterov,
4. oprava dvierok,
5. výmena roštu,
6. výmena dymových rúr,
7. tmelenie kotla okolo dvierok a plášťa,
8. vyčistenie kotla od sadzí a popola,
9. nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách.
H. Chladiace zariadenie:
1. výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje,
2. mazanie a čistenie motora a kompresora,
3. výmena tesnenia,
4. výmena rozbehového kondenzátora,
5. výmena hnacieho remeňa,
6. nastavenie termostatu,
7. oprava, výmena prívodového kábla.
I. Kovanie a zámky:
oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových spojov, zachytávačov
roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov.
J. Okná a dvere:
1. tmelenie okien,
2. menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklených dverí,
3. zasklievanie jednotlivých okien,
4. menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov.
K. Podlahy:
1. oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,
2. upevnenie, výmena prahu,
3. upevnenie, náhrada podlahových líšt.
L. Rolety a žalúzie:
1. oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,
2. oprava plátna,
3. výmena šnúry,
4. oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie),
5. oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,
6. spojenie líšt, výmena pliešku,
7. oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách,
8. výmena pier na železných roletách.
M. Domáce telefóny:
1. oprava, výmena telefónnej šnúry,
2. oprava, výmena mikrotelefónnej a slúchadlovej vložky,
3. nastavenie domáceho telefónu.

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 m 2
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
2
2
2
výmere 353 m , CKN 5586/6 o výmere 4 820 m , CKN 5588/2 o výmere 460 m , 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:
Informatívna správa o plnení prijatých úloh a opatrení k riešeniu rómskej problematiky bude
predložená na MsZ na jeho februárovom zasadnutí.
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

31/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á mestskému úradu vstúpiť do rokovania s
firmou GGE, a. s., ako súčasného správcu tepelného hospodárstva za účelom vykonania
rekonštrukcie tepelných rozvodov na sídlisku Komenského.
Termín: február 2015

Nové skutočnosti : Zámer trvá
138/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné pre obchodnú spoločnosť
Nemocnica Snina, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od
01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 takto: - za nájom hnuteľného majetku vo výške 11 400,- € bez
DPH ročne, t. j. mesačne 950,- € bez DPH, - za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38
400,- € ročne, t. j. mesačne 3 200,- €.
Nové skutočnosti :
Uznesenie zmenené uznesením 282/2016 v súlade s prijatým uznesením bol podpísaný
Dodatok č. 9 k NZ, nájomné bolo uhradené tak ako ho upravilo vyššie citované uznesenie.
Uznesenie splnené
148/2015 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti –
kúpu pozemku parc. č. CKN 1856/166, druh pozemku – orná pôda, o výmere 1 330 m2 ,
zapísaného na LV č. 4455, k. ú. Snina, vo vlastníctve Igora Krupu, rod. Krupa, trvale bytom
Snina, za cenu 9 310,- €, t. j. 7,- €/m2 , za účelom riešenia prístupovej cesty k pozemkom
dotknutých vlastníkov na Ul. Kalinčiakovej v Snine.
Nové skutočnosti :
Uznesenie nesplnené, Pán Krupa odmieta podpísanie KZ, navrhujeme predmetné uznesenie
zrušiť.
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
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
179/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Snine č. 152/2015 zo dňa 15. 02. 2015. Text upraveného uznesenia znie takto: „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 nehnuteľným majetkom
obce - prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
nehnuteľnosť 10 pozemku parc. č. CKN 3958/887, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
726 m2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-23/2016, vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 10. 02. 2016 pod
G1-38/2016 z pozemku parcelné číslo CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 36 172 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre spoločnosť
Autotex, s. r. o., Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 978 601, ktorá požiadala o
prenájom predmetnej parcely za účelom vybudovania parkoviska pred MŠ na Perečínskej
ulici. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady
vybuduje na predmetnej parcele parkovisko, ktoré po vzájomnej dohode ostane vo vlastníctve
mesta“; 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 spoločnosť
Autotex, s. r. o., Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 978 601. Predmetom nájmu je
nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 3958/887, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
726 m 2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-23/2016, vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 10. 02. 2016 pod
G1-38/2016 z pozemku parcelné číslo CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 36 172 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady vybuduje na predmetnej
parcele parkovisko, ktoré po vzájomnej dohode ostane vo vlastníctve mesta. b) Zmluvný
prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. 3958/887, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 726 m2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-23/2016,
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 10. 02.
2016 pod G1-38/2016 z pozemku parcelné číslo CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 36 172 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za

nájomné vo výške 1,- € za prenajatý pozemok pre spoločnosť Autotex, s. r. o., Budovateľská
2710, 069 01 Snina, IČO: 35 978 601 s podmienkou, že po zrealizovaní bude stavba –
parkovisko na pozemku parc. č. CKN 3958/887 odpredané do vlastníctva Mesta Snina za 1,€.
Nové skutočnosti : Uznesenie splnené, uzatvorená KZ o prevode parkoviska za cenu 1,- € do
vlastníctva mesta
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 :
V súvislosti s poslaneckým návrhom na predchádzajúcom MsZ bude toto uznesenie navrhnuté
na zrušenie.
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.
206/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 6 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a
hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení
doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5. Text doplnku č. 6 tvorí prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti : Uznesenie splnené, úplné znenie zverejnené na stránke mesta
214/2016 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 a hnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prenájmu je nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta
ohodnotený znaleckým posudkom, ktorý tvorí sústavu tepelného hospodárstva v Snine, pre
GGE, s. r. o., IČO: 36012424, Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, doba nájmu 15
rokov, od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2037, za nájomné vo výške 120 000,- €/rok. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o súčasného správcu a nájomcu, s ktorým
má mesto uzatvorenú nájomnú zmluvu do 31. 08. 2022 a záväzok nájomcu preinvestovať do
majetku mestu počas doby nájmu 2,5 mil. eur.
Nové skutočnosti : Mestský úrad preveruje zákonnosť schváleného zámeru
230/2016 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 je nehnuteľnosť – pozemok parc. č. CKN 3958/889, druh pozemku – ostatné plochy
o výmere 386 m2 , vytvoreného GP č. 34810668-20/2016 vyhotoviteľom: Ing. Ján Rusinko –

GEODET, Laborecká 10, Humenné a overeného Okresným úradom Snina, katastrálnym
odborom pod G1-130/2016 z parcely č. CKN 3958/54, druh pozemku – ostatné plochy o
výmere 4921 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých
vlastníkov priľahlých nehnuteľností – rodinného domu so s. č. 2271 a pozemku parc. č. CKN
3958/87 v k. ú. Snina – Štefana Ďuriku, rod. Ďurika a manželku Annu Ďurikovú, rod.
Alušiková, obaja trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadateľ s manželkou je vlastníkom vyššie citovaných nehnuteľností, ktoré sú priľahlé k danej
časti parcely č. CKN 3958/54, v ktorej má nie vlastnou vinou posunuté hranice svojho
pozemku.
Nové skutočnosti : Zámer stále trvá
234/2016 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 je časť nehnuteľnosti
pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 36 172 m2 , k. ú
Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v lokalite „BREHY“ medzi
Ul. gen. Svobodu, Ul. Gladkovou a Starinskou ulicou.
Nové skutočnosti : Uznesenie splnené, KZ 65/2016/Pr
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. 3482312316/2016 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 najbližšie 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 :
Zmluva ešte nie je podpísaná, pretože ešte nie je známy definitívny rozpočet.
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 výsledkov verejného obstarávania projektant v súčasnosti vypracováva projektovú
dokumentáciu predmetného investičného zámeru.
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 :
Pracovníci MKOS Snina pracujú na realizácii zápisu do kroniky v zmysle schváleného návrhu
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 :
Mesto v súčasnosti pripravuje podklady pre obstaranie oprávnenej osoby na obstaranie
Zmien doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina.
254/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne
záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine
č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer: Rozšírenie plynovodu na
časti Ul. pálenčiarskej v Snine. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti :
Na základe interpelácie poslancov na MsZ konanom dňa 13.10.2016 mesto vyzvalo vlastníkov
dotknutých rodinných domov na doručenie vyhlásenia, že po zrealizovaní predmetného
investičného zámeru napoja svoju nehnuteľnosť na zrealizovaný rozvod plynu a vykurovanie
nehnuteľnosti bude na zemný plyn.
256/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 až 288
Obchodného zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a
nakladaní s majetkom mesta Snina obchodnú verejnú súťaž na prenájom 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 obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer prenájmu majetku vo
vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej verejnej súťaže, 3 2. podľa § 9 ods. 2 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podmienky
obchodnej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ktoré
tvorí prílohu uznesenia, m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 VZN mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a
vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení: - Ing. Daniela Galandová, - Marek
Gerboc, - Mgr. Peter Hasin, - Ing. Jana Rosičová, - PhDr. Daniel Andráško.
Nové skutočnosti : Uznesenie splnené, MKOS uzatvorilo NZ s úspešným uchádzačom od
01. 01. 2017.
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-2016/001259011 zo dňa 28. 07. 2016
Nové skutočnosti : Zatiaľ nesplnené, zo strany mesta boli podpísané Darovacie zmluvy
a zaslané na Ministerstvo vnútra SR.

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 vyzvaný.

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 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 : Trvá, ešte nebol predložený na Mestský úrad projekt k schváleniu
267/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8
písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina, pričom ide o tieto nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina: - pozemok parc. č. CKN 3958/645, druh pozemku – ostatné plochy a
nádvoria, o výmere 53 m2 , vytvorený GP č. 46053328-175/2015 vyhotoviteľa GeoReal East,
s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 20. 01. 2016 pod G1-9/2016,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/645, druh pozemku – ostatné plochy a
nádvoria, o výmere 63 m2 , zapísaného na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 3560/8, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 207 m2 , vytvorený GP č. 46053328-175/2015 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 20. 01. 2016 pod
G1-9/2016, odčlenením z pozemku parc. č. EKN 6026, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 229 m2 , zap. na LV č. 8216, do bezpodielového vlastníctva manželov: Vladimír
Guľaš, rod. Guľaš, a Katarína Guľašová, rod. Dunajová, obaja trvale bytom Ševčenkova

2216/9, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia
užívajú tieto pozemky po rodičoch ako vlastné a chcú si ich majetkovo právne vysporiadať.
Zvyšné priľahlé parcely vytvorené GP č. 460053328-175/2015 – CKN 3560/7 a CKN 3560/5
si osvedčujú; 8 b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina: - pozemok parc. č.
CKN 3958/645, druh pozemku – ostatné plochy a nádvoria, o výmere 53 m2 , vytvorený GP
č. 46053328-175/2015 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 20. 01. 2016 pod G1-9/2016, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN
3958/645, druh pozemku – ostatné plochy a nádvoria, o výmere 63 m2 , zapísaného na LV č.
3200, - pozemok parc. č. CKN 3560/8, druh pozemku – orná pôda, o výmere 207 m2 ,
vytvorený GP č. 46053328-175/2015 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, overeného dňa 20. 01. 2016 pod G1-9/2016, odčlenením z pozemku parc. č.
EKN 6026, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 229 m2 , zap. na LV č. 8216, do
bezpodielového vlastníctva manželov: Vladimír Guľaš, rod. Guľaš a Katarína Guľašová, rod.
Dunajová, obaja trvale bytom Snina, za cenu 492,00 € za celkovú výmeru 260 m2 s tým, že
kupujúci uhradia 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom
nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena nehnuteľností je
stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – d), v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada
nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, KZ 62/2016/Pr
275/2016 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 je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 2582/39, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 48 m2 , vytvorený GP č. 14296985-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN
2582/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 271 m2 , zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pred reštauráciou Di Stefano, pre žiadateľov –
Štefana Didiča a jeho manželku Katarínu Didičovú, trvale bytom Zemplínske Hámre. Týmto
prevodom dôjde k usporiadaniu vlastníctva pod prístavbou k reštaurácii a priestoru vstupov
do reštaurácie po jestvujúci chodník tak, ako je to u susedných stavieb.
Nové skutočnosti : Trvá, na februárové MsZ bude predložený návrh na prevod
280/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e VZN mesta Snina č.132/2016 o
používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina. VZN tvorí prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti : Splnené, VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a nadobudlo
právoplatnosť.

281/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina.
Text doplnku č. 2 tvorí prílohu uznesenia
Nové skutočnosti Splnené, úplné znenie vyvesené na úradnej tabuli.

282/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ v Snine č. 138/2015 zo dňa
15. 12. 2015 tak, že v schvaľovacej časti text: „- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38
400,- € ročne, t. j. mesačne 3 200,- €.“ sa nahrádza textom: „- za nájom nehnuteľného majetku
vo výške 50 380,- € ročne.“
Nové skutočnosti : v súlade s prijatým uznesením bol podpísaný Dodatok č. 9 k NZ, nájomné
bolo uhradené tak ako ho upravilo vyššie citované uznesenie. Uznesenie splnené
283/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné pre obchodnú spoločnosť
Nemocnica Snina, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od
01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 takto: - za nájom hnuteľného majetku vo výške 11 400,- € bez
DPH ročne, t. j. mesačne 950,- € bez DPH, - za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38
400,- € ročne, t. j. mesačne 3 200,- €.
Nové skutočnosti : Trvá, ide o nájom pre rok 2017
287/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) výsledky obchodnej verejnej
súťaže č. OVS/15/2016 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 256/2016 zo dňa 17. 10. 2016
na prenájom nehnuteľností – nebytové priestory v Dome kultúry, b) v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s
podmienkami Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov,
zmluvný prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov v Dome kultúry o výmere 61 m2 ,
pre nájomcu SEKO Trade, s. r. o., Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO: 47375272, za
nájomné 120,00 €/mesiac bez energií. Nájomné je v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 VZN
mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov.
Nové skutočnosti : Splnené, NZ uzatvorená

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:
Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránili ukončeniu diela bol Dodatkom
č. 1 k ZoD stanovený nový termín na dokončenie stavby do 15.05.2017. V súčasnosti je stavba
zrealizovaná v rozsahu 85 %.
- Chodník na Ul. Jesenského v Snine
Uzn. MsZ č. 315/2012 zo dňa 05. 11. 2012
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
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:
Na základe požiadaviek Sl. futbalového zväzu a UEFA min. rozmer ihriska je stanovený na
105 x 68 m. V súlade s uznesením MsZ č. 190/2016 zo dňa 14.04.2016. mesto požiadalo VPS
Snina, s.r.o. o predloženie cenovej ponuky – naceneného výkazu výmer na realizáciu stavby.
-

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.
Nové skutočnosti : Bez zmeny
09/2016 Investičný zámer Odkanalizovanie dažďových vôd na Ul. hámorskej v Snine
Nové skutočnosti:
Projektantom bola dodaná projektová dokumentácia. Samotná realizácia stavby bude možná
až po vyčlenení finančných prostriedkov na túto investičnú akciu v rozpočte mesta.
Projektovaný rozpočtový náklad stavby je 67 tis. EUR.
Bez zmeny.

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).

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.

Stav splácaných záväzkov
-

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 €. Uznesenie sa stalo právoplatné dňa 03. 10. 2014 a vykonateľné 07. 10.
2014.

Na základe Upovedomenia exekútora JUDr. Jána Ferka zo dňa 26. 02. 2015 uhradilo mesto
žalobcovi trovy konania vo výške 13 692,58 € + trovy právneho zastúpenia vo výške 19 886,13 €
vrátane trov exekučného konania dňa 27. 02. 2015 na účet súdneho exekútora.
Trovy štátu vo výške 315,25 € boli uhradené na účet OS Humenné dňa 11. 03. 2015.
Náklady spolu : 38 505,62 €.

Súvisí s vyššie uvedeným súdnym sporom – bez zmien

Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
29.11.2016 –03.02.2017
1./Dodatok ku Zmluve na poskytovanie služby č.1302012
Medzi MKOS Snina a Datalan, a.s. Bratislava
Predmet spolupráce : rozšírenie licencie
Cena predmetu dodatku : 336 €, vrátane DPH
2./Dodatokč.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 19.08.2016
Medzi MKOS Snina a Hrdlička Slovakia, s.r.o., Košice
Predmet dodatku : posunutie termínu vyhotovenia diela na 31.05.2017
3./ Zmluva o dielo
Medzi MKOS Snina a Pyro Collection, Slovakia , s.r.o. Bardejov
Predmet zmluvy : pyromuzikálny ohňostroj
Cena : 3 100 €, vrátane DPH
4./ Zmluva o zabezpečení predajných automatov
Medzi Mesto Snina a Soňa Korčeková _ ASO Vending, Banská Bystrica
Podmienky : bezodplatný prenájom, nájomca uhrádza odobrané energie

5./ Zmluva o dielo
Medzi MKOS Snina a Art-Media SK, s.r.o. Snina
Predmet zmluvy : pútač na budove MKOS ku 700.výročiu mesta
Cena : 1 490 €
6./ Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2016
Medzi Mesto Snina a Strabag, s.r.o. Bratislava
Predmet dodatku : nový termín ukončenia diela : 15.05.2017
7./ Zmluva o dielo
Medzi MKOS Snina a Alžbeta Kačmárová, Snina
Predmet zmluvy : vystúpenie Stretnutie s hudbou v kaštieli
Odmena : 330 €, vrátane DPH
8./Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2017/Pr
Medzi Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy: služby-čistenie mesta
Cena : 93 910 €

9./Zmluva o poskytovaní služieb č.02/2017/Pr
Medzi Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy: údržba a opravy miestnych komunikácií
Cena : 104 164 €
10./Zmluva o poskytovaní služieb č.03/2017/Pr
Medzi Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy: údržba a oprava verejného osvetlenia
Cena : 42 780 €
11./Zmluva o poskytovaní služieb č.04/2017/Pr
Medzi Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy: odvoz smetia, trávniky.....starý cintorín
Cena : 8 002 €
12./Zmluva o poskytovaní služieb č.05/2017/Pr
Medzi Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy: odvoz smetia, trávniky.....nový cintorín
Cena : 1 998 €
13./Dodatok č.12016 ku Zmluve na poskytnutie služby č.030/2007
Medzi Mesto Snina a Datalan, a.s. Bratislava
Predmet dodatku : Korwin, funkcionalita Registratúry a archívu
Cena za mesačnú podporu : podľa bodov 1.161-1.164 – 559,20 €, vrátane DPH
podľa bodu 1.16.5
– 324,00 €, vrátane DPH
14. Kúpna zmluva
Medzi Mesto Snina a ASTA, s.r.o., Humenné
Predmet zmluvy : Fiat Doblo 1,4 16 V Panoráma Plus s izotermickou úpravou
Kúpna cena : 15 915,00 €, vrátane DPH
15./ Zmluva o uskutočnení predstavenia
Medzi MKOS Snina a Babadlo, s.r.o. Prešov
Predmet zmluvy : predstavenie Šípová Ruženka
Odmena : 380 €, vrátane DPH
16./ Zmluva o umeleckom výkone
Medzi MKOS Snina a Ľubomír Pukša – Rondo, Levice
Predmet zmluvy : predstavenie súboru Volnij Don
Odmena : 80% z tržby vstupného ( á 5 € )
17./Mandátna zmluva (zmluva o poskytovaní právnych služieb)
Mandant : mesto Snina, mandatár : Taylor Wessing e/n/w/c advokáti, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy : právna analýza týkajúca sa možnosti prenájmu rozvodov na ďalšie obdobie
Odmena : 4 250 €, bez DPH

18./ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Medzi : mesto Snina a Ing. Fabian, PhD, štatutárny audítor, Prešov
Predmet zmluvy : audit závierky, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy
Cena za služby spolu : 1 900 €
19./ Dodatok č.1 ku Zmluve č.25012015- DPS
Medzi : mesto Snina a Belnet Snina, s.r.o.
Predmet : predĺženie viazanosti pri poskytovaní internetových služieb do 31.1.2019
Mesačný poplatok : 9,88 €
20./ Dodatok č.1 ku Zmluve č.25012017- MsÚ
Medzi : mesto Snina a Belnet Snina, s.r.o.
Predmet : predĺženie viazanosti pri poskytovaní internetových služieb do 31.1.2019
Mesačný poplatok : 29,64 € ( fair PLAY.NET)
21./Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č.1/2017
Medzi : MKOS Snina a Divadlo Hotel Mária, Banská Bystrica
Predmet zmluvy : zabezpečenie divadelného predstavenia dňa 26.02.2017 o 15.00 h
Dohodnutá odmena : 330 €
22./ Zmluva
Medzi : MKOS Snina a Edita Kmeťová Amade-Pop, Bratislava
Predmet zmluvy : zabezpečenie umeleckého predstavenia Marcela Molnárová – MDŽ
Dohodnutá cena : 1 300 €
23.Zmluva č.2017-MPC-ŠOV-MŠ-43 ....Škola otvorená všetkým
Medzi : Mesto Snina a Metodicko-pedagogické centrum , Bratislava
Predmet zmluvy : poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre MŠ ČSLA 1590 Snina
z prostriedkov ESF
24.Zmluva č.2017-MPC-ŠOV-MŠ-097....Škola otvorená všetkým
Medzi : Mesto Snina a Metodicko-pedagogické centrum , Bratislava
Predmet zmluvy : poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ Budovateľská 1992/9 Snina
z prostriedkov ESF
25./ Zmluva o poskytnutí služieb č.2017/01/ŽP
Medzi : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet zmluvy : poskytovanie služieb v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi
Cena za celý predmet zmluvy s DPH : 476 001,07 €

V Snine 06.02.2017

Ing. Boris Pargáč
hlavný kontrolór mesta Snina

