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Správa č. 11/2018

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

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe Uznesenia MsZ
v Snine č.460/2018 zo dňa 10.05.2018 bola vykonaná finančná kontrola na mestskom úrade v Snine.
Kontrola vyplatenia odmeny advokátskej kancelárii Taylor Wessing

Kontrola vykonaná na základe: Uznesenia MsZ

Cieľ kontroly : preveriť a zdôvodniť opodstatnenosť výšky vyplatenej odmeny za poskytnuté právne
služby advokátskej kancelárii Taylor Wessing e/n/w/c/ advokáti, s.r.o. Bratislava
Kontrolované obdobie:

Kontrolovaný subjekt:

2017,2018

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

JUDr. Ján Paľovčík

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 25.05.2018 do15.06.2018 s prerušením
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Dňa 12.05.2017 bola podpísaná Mandátna zmluva (ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB)
medzi mestom Snina a spoločnosťou Taylor Wessing eln/w/c advokáti s. r. o.
V preambule zmluvy je deklarovaný záujem mandanta nasledovný : Mandant má záujem o
poskytovanie právneho poradenstva zo strany Mandatára v súvislosti so zastupovaním Mandanta: (i.)
v správnom konaní vo veci uloženia pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré
súvisí s Protokolom o výsledku inšpekcie práce, č. k. lPv- 83 - 40 - 2.2/P-E22,25 - 16 zo dňa 07. 10.
2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22 .12. 2016 a (ii.) v konaní o žalobe proti inému zásahu orgánu
verejnej správy, ktoré je vedené Krajským súdom v Košiciach (spolu ďalej len ,,Konania). Mandatár
potvrdzuje svoj záujem poskytovať v týchto záležitostiach Mandantovi právne poradenstvo.
V čl.4 tejto zmluvy – Odmeny je uvedené : – „Za poskytovanie právnych služieb a právneho
poradenstva podľa čl. 2.1. Zmluvy sa Mandant zaväzuje platiť Mandatárovi zmiešanú hodinovú
odmenu vo výške EUR 170,-., Za čas strávený cestou na stretnutia, prípadne pojednávania a pod.
účtuje Mandatár 50% hodinovej sadzby podľa čl. 4.1. Zmluvy. Výkony (služby, poradenstvo)
Mandatára sa účtujú podľa skutočne vynaloženého času na jednotlivé úkony, v zásade v 5-minútovom
takte. Odmena nezahŕňa DPH, ktorá bude účtovaná vo výške podľa zákona. Pokiaľ sa Zmluvné Strany
v konkrétnom prípade nedohodnú inak, administratívne náklady (napr. za telefón, poštovné, telefax,
fotokópie) sú účtované vo výške 2,5% z fakturovanej odmeny.“
Dňa 23.05.2018 som sa spolu s JUDr. Jánom Paľovčíkom zúčastnil rokovania v spoločnosti Taylor
Wessing eln/w/c advokáti s. r. o. v Bratislave. Za prítomnosti JUDr. Jána Lazura, LL.M., partnera
a JUDr. Radoslavy Lichnovskej, advokátky som ich požiadal o vysvetlenie a odôvodnenie fakturácie
za služby spojené s predmetnou zmluvou. Súpis jednotlivých úkonov a prislúchajúcich odmien ponúka
tabuľka č. 1 v prílohe.
V zmysle cieľa kontroly preveriť a zdôvodniť opodstatnenosť výšky vyplatenej odmeny za
poskytnuté právne služby advokátskej kancelárii Taylor Wessing e/n/w/c/ advokáti, s.r.o. Bratislava
konštatujem, že suma 18 808,75 € , vrátane DPH bola vyplatená v zmysle zdokumentovaných úkonov
mandatára korešpondujúcich s čl. 4 Mandátnej zmluvy zo dňa 12.05.2017.
Využijúc situáciu pri návšteve spoločnosti Taylor Wessing eln/w/c advokáti s. r. o., Bratislava
ponúkam nad rámec kontrolnej úlohy aj vyčíslenie nákladov a úkonov s súvislosti so súdnym sporom
so spoločnosťou Houses, s.r.o., Bratislava o zaplatenie 33.000,- EUR s príslušenstvom. Bližší rozpis
tab. č. 2 v prílohe.
Suma nákladov, ktorá bola doteraz vyčíslená v súvislosti s vyššie uvedeným súdny sporom
predstavuje sumu 4 393,73 € v rátane DPH
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Prílohy

Tab. č. 1
Spor Mesta Snina s Národným inšpektorátom práce
Popis úkonu

Suma v EUR
bez DPH

1.

Analýza možností postupu ohľadom súdnej obrany proti zápisu mesta Snina v

1.086,24

registri nelegálnych zamestnávateľov
2.

Posúdenie právneho stavu a možných riešení obrany proti zápisu mesta Snina v

1.045,50

registri nelegálnych zamestnávateľov v správnom konaní
3.

Príprava a podanie vyjadrenia k oznámeniu o začatí správneho konania

2.613,75

4.

Príprava a podanie správnej žaloby proti zápisu mesta Snina v registri nelegálnych

3.503,41

zamestnávateľov
5.

Príprava a komunikácia ohľadom novely zákona týkajúcej sa nelegálneho

1.146,09

zamestnávania
6.

Komunikácia s klientom, súdom a inšpektorátom práce ohľadom stavu vedených 676,44
konaní; úkony v súvislosti s doručeným súdnym rozhodnutím o priznaní odkladného
účinku správnej žalobe

7.

Príprava a podanie vyjadrenia v súdnom konaní

3.157,05

8.

Úkony v súvislosti s pojednávaním nariadeným v súdnom konaní

1.448,19

9.

Úkony v súvislosti so žiadosťou o výmaz z registra nelegálnych zamestnávateľov

533,73

10.

Úkony v súvislosti so zastavením súdneho konania

463,56
Suma spolu:
15.673,96
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Tab. č. 2

Spor Mesta Snina s HOUSES s.r.o.
Popis úkonu

Suma v EUR bez
DPH

1.

Prevzatie právneho zastupovania

495,18

2.

Účasť na pojednávaní 15.06.2017

495,18

3.

Ďalšia súvisiaca telefonická a písomná komunikácia s klientom pred pojednávaním

495,18

a po pojednávaní
4.

Analýza vyjadrenia žalovaného zo dňa 13. júla 2017, analýza dokumentov 495,18
zaslaných súdom dňa 19. septembra 2017, súvisiaca písomná a telefonická
komunikácia s klientom a príprava reakcie na predostrené tvrdenia a dokumenty

5.

Účasť na pojednávaní 09.11.2017

495,18

6.

Nahliadnutie do kompletného spisového materiálu na súde dňa 20.12.2018 a

495,18

následná analýza spisu
7.

Príprava záverečného vyjadrenia z 29.01.2018

495,18

8.

Účasť na pojednávaní 19.03.2018 a následná analýza rozsudku vydaného v plnom

495,18

rozsahu v prospech Mesta Snina a komunikácia s klientom
Suma spolu:
3.961,44
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Správa č. 13/2018
o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
na Mestskom Úrade v Snine.
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok roku 2018 bola vykonaná kontrola
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom úrade v Snine

Kontrola dotácií mesta Snina poskytnutých všetkým poberateľom za rok 2017

Cieľ následnej finančnej kontroly:
overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia VZN č. 111/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Snina
overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi túto oblasť
dodržiavanie ustanovenia § 19 ods.3 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Kontrolované obdobie: 2017

Povinná osoba: Mestský Úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt osoba súčinná pri kontrole: Mgr. Zuzana Krupa

Kontrolu vykonal: Ing. Boris Pargáč

V čase:

- hlavný kontrolór mesta Snina

od 31.05.2018 do 15.08.2018 s prerušením
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Pre rok 2017 bola schválená celková výška dotácií jednotlivým občianskym združeniam
a cirkvám v sume 169 630 € vrátane nepriamych dotácií, skutočne čerpané prostriedky boli
však vo výške 167 630 € .
Kontrolované subjekty v súlade s VZN č. 111/2012 dokladovali všetky požadované náležitosti
a v súlade s jeho znením postupovali pri svojej snahe získať z rozpočtu mesta Snina dotácie na rok
2017. Odchýlky od správnosti vyúčtovania resp. iné pochybenia v zmysle ustanovení predmetného
VZN mesta Snina kontrolný orgán konštatuje u jednotlivých subjektov v Kontrolných nedostatkoch.
Cestovné náhrady a ubytovanie náklady boli účtované v súlade s limitmi Komisie mládeže, kultúry
a športu pri MsZ V Snine, stravné podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014. Prehľad náležitostí
jednotlivých žiadostí a použitia finančných prostriedkov uvádzam v tabuľke, ktorá tvorí prílohu tejto
správy. V zmysle zákona o finančnej kontrole kontrolný orgán predložil kontrolovanému subjektu
návrh správy s kontrolnými nedostatkami, ku ktorým sa mal v rámci určenej lehoty vyjadriť,
pripomienkovať, doložiť chýbajúce podklady. Podľa toho, ako kontrolný orgán posúdil relevantnosť
pripomienok resp. vysvetlenia, zmenil svoj postoj alebo na konštatovaní kontrolných nedostatkoch
naďalej trvá.
Kontrolné nedostatky ( podľa jednotlivých subjektov a jeho čísla v tabuľke) :
2. Mestský volejbalový klub Snina

• Pri zmluve č.6/2017 je vykonaná základná finančná kontrola( ďalej iba „ZFK“) je základná finančná
kontrola vykonaná nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
3. Zápasnícky klub Vihorlat Snina

• Na Príjmovom pokladničnom

číslo príjmového dokladu

doklade na sumu 40 € zo dňa 5.2.2017 a zo dňa 4.2.2017 absentuje

6. Black Tiger Teakwondo Snina

• Pri zmluve č.82017 je vykonaná základná finančná kontrola( ďalej iba „ZFK“) je základná finančná
kontrola vykonaná nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
12. RKC, Námestie Jána Pavla II., Snina

• Základná finančná kontrola vykonaná na Zmluve č.5a/2017 a následne na Platobnom poukaze je
vykonaná v rozpore so zákonom 357/2015 o finančnej kontrole. ZFK potvrdila súlad operácie s VZN
mesta Snina č.111/2012, pričom musím poukázať na skutočnosť, že je to v rozpore s citovaným VZN.
§7 (2) Termín na predloženie žiadosti je najneskôr do 15. 10. rozpočtového roka, ktorý predchádza roku, na
ktorý má byť dotácia poskytnutá. Ak mestské zastupiteľstvo posúdi v priebehu roka žiadosť ako mimoriadne
dôležitú, môže dotáciu schváliť pri zmene rozpočtu v bežnom roku.

Kontrolovaný subjekt predložil žiadosť dňa 09.06.2017.
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Odporúčam v budúcnosti pred podobným „neštandardným“ schválením dotácie súčasne prijať
uznesením MsZ schválenie výnimky z daného ustanovenia VZN.

14. GKC, farnosť Brehy, Snina

• Základná finančná kontrola vykonaná na Zmluve č.27a/2017 a následne na Platobnom poukaze je
vykonaná v rozpore so zákonom 357/2015 o finančnej kontrole. ZFK potvrdila súlad operácie s VZN
mesta Snina č.111/2012, pričom musím poukázať na skutočnosť, že je to v rozpore s citovaným VZN.
§7 (2) Termín na predloženie žiadosti je najneskôr do 15. 10. rozpočtového roka, ktorý predchádza roku, na
ktorý má byť dotácia poskytnutá. Ak mestské zastupiteľstvo posúdi v priebehu roka žiadosť ako mimoriadne
dôležitú, môže dotáciu schváliť pri zmene rozpočtu v bežnom roku.

Kontrolovaný subjekt predložil žiadosť dňa 11.09.2017.
17. GKC, farnosť Snina

• Základná finančná kontrola vykonaná na Zmluve č.26a/2017 a následne na Platobnom poukaze je
vykonaná v rozpore so zákonom 357/2015 o finančnej kontrole. ZFK potvrdila súlad operácie s VZN
mesta Snina č.111/2012, pričom musím poukázať na skutočnosť, že je to v rozpore s citovaným VZN.
§7 (2) Termín na predloženie žiadosti je najneskôr do 15. 10. rozpočtového roka, ktorý predchádza roku, na
ktorý má byť dotácia poskytnutá. Ak mestské zastupiteľstvo posúdi v priebehu roka žiadosť ako mimoriadne
dôležitú, môže dotáciu schváliť pri zmene rozpočtu v bežnom roku.

Kontrolovaný subjekt predložil žiadosť dňa 11.09.2017.
18. Pravoslávna cirkevná obec Snina

• V zmluve č.19/2017 v čl.3 - Vymedzenie účelu poskytnutia dotácie - je okrem iného uvedené „na
chod farnosti“, Pod týmto označením sa skrýva viacero komodít skutočne súvisiacich s chodom či
činnosťou, no toto je v rozpore s VZN 111/2012 v § 7 Predkladanie a posudzovanie žiadostí (3) V
žiadosti musí byť presne definovaná priorita, konkrétna akcia, úloha alebo účel, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť. Trvanie projektu môže byť maximálne 12 mesiacov.
21. Slovenský červený kríž, Snina

•

Na Výdavkovom doklade č.118 zo dňa 24.04.2017 absentuje podpis príjemcu.

Značnú položku z rozpočtu mesta použil kontrolovaný subjekt na vecné dary. Odporúčam týmto na
pracovníkom Mestského úradu v Snine zodpovedným za kontrolu vyúčtovania dotácií, aby vyžadoval
od vyúčtovateľov v budúcnosti predloženie zoznamu vecných cien v hodnote nad 20 € s menom
a podpisom obdarovaného.
23. Slovenský zväz zdravotne postihnutých

• Pri zmluve č.13/2017 je vykonaná základná finančná kontrola( ďalej iba „ZFK“) je základná
finančná kontrola vykonaná nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej časť je – nie je * možné
vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté nehodiace sa alternatívy.
26. Únia žien Slovenska
V Základnej finančnej kontrole vykonanej na Žiadosti o dotáciu zo dňa 5.10.2017 je konštatovaný
súlad s VZN mesta Snia č.111/2012 pričom je to v rozpore s ustanoveniami § 4 daného VZN.
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32. Klub príslušníkov PZSR vo výslužbe, Snina

• Pri Platobnom poukaze 331P/2017 zo dňa 14.03.2017 je vykonaná základná finančná kontrola(
ďalej iba „ZFK“) je základná finančná kontrola vykonaná nedostatočne v časti výroku : „FO alebo jej
časť je – nie je * možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať .......“, kde neboli vyčiarknuté
nehodiace sa alternatívy.
Odporúčania kontrolného orgánu Komisii mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov

1. Vyúčtovanie pracovných ciest
Vzhľadom na to , že u niektorých poberateľov dotácií boli jednoznačne preukázané pobyty na
pracovných cestách až po dodatočnom vyzvaní, odporúčam mestskému úradu( garantovi komisie), aby
vyžadoval do budúcna pri vyúčtovaní pracovných ciest poberateľmi dotácií potvrdenie účasti od
organizátora podujatia s uvedením menného zoznamu účastníkov a dátumu konania akcie alebo
potvrdenie o účasti nahradiť inštitútom Čestného vyhlásenia.
Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok), § 39 :
(1) Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný
zákon neustanovuje inak.
(2) V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje. Správny orgán musí upozorniť
účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.

2. Účtovné doklady :
Komoditný popis vo faktúrach, ako aj listinné doklady preukazujúce pobyty na pracovných cestách
niektorých subjektov sú písané v angličtine, ruštine, poľštine, ukrajinčine, srbštine a iných aj
neidentifikovateľných jazykoch, čo sťažuje alebo znemožňuje verifikáciu obsahu a jeho posúdenie
z hľadiska korešpondencie s účelom použitia dotácie a iným preukazovaním relevantných
skutočností. Zo Zákona 431/2002 o účtovníctve :
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku.13) Účtovný doklad
vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa § 8 ods. 5.
Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach
spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné
metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods. 2)

Apelujem týmto na pracovníka Mestského úradu v Snine zodpovedného za kontrolu vyúčtovania
dotácií, aby vyžadoval od vyúčtovateľov preklad textu do slovenčiny, popis komodít na faktúre
v zrozumiteľnej forme v zmysle čestného vyhlásenia.
3. Zákon o verejnom obstarávaní
Viacerí z poberateľov dotácií od mesta zanedbávajú povinnosti vyplývajúce zo Zákona 343/2015
o verejnom obstarávaní pri nákupe tovarov a služieb, ktorá platí vyše 12 rokov ! Viacerí splnili túto
povinnosť iba formálne, bez preukázateľného zdokumentovania
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - č.
523/2004 Z. z. - úplné znenie, § 19 ods.3: (3) Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné

prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia;21) pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné
postupovať podľa odsekov 8 až 10.
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Ustanovenia § 10, odst.2 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: (2) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Z týchto ustanovení vyplýva povinnosť poberateľov dotácií od mesta postupovať pri obstarávaní
služieb a tovarov v súlade so zákonom 34/2015 - uskutočňovať zdokumentované prieskumy trhu.
• Pri zdokumentovávaní prieskumov trhu viaceré kontrolované subjekty nedodržiavajú zákonom
stanovené postupy. ( Dokladovanie výzvy, vyhodnotenie ponúk, odpovede uchádzačom, resp.
printscreenové doklady aktuálnych cien u jednotlivých možných dodávateľov...)
Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky v oblasti obstarávania komodít, pri ktorých existuje zákonný
imperatív postupovať v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – odporúčam, aby tieto nedostatky mala na zreteli Komisia mládeže, kultúry,
športu a návrhov na poskytovanie grantov a neskôr aj samotní poslanci MsZ v Snine.

Ing. Boris Pargáč
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P.
č.

1

2

3

Kontrolovaný subjekt

MTC Snina

MVK Snina

ZK Vihorlat Snina

Výška
dotácie

1 300 €

Zmluva číslo - Účel dotácie
22/2017 - Na lopty, súťaž muži a
dorastenci, turnaj Sninská Váza, turnaj
kategórie "D" nová antuka, tréningové
pomôcky pre deti, registračné preukazy 10
ks, údržba ihrísk, cestovné náklady a
strava, rozhodcovské a trénerské kurzy

6/2017 - Na chod klubu (cestovné, stravné,
ubytovanie, sústredenie, športová výstroj,
športové pomôcky, poplatky federácii), na
športovo - spoločenské podujatia pre
19 160 €
najmenšie kategórie v našom meste –
15 000 €, na nájomné za športovú halu –
4 160 €
4/2017 - Na majstrovstvá Slovenska,
medzinárodné turnaje a medzinárodné
turnaje Slovensko, usporiadanie 14. roč.
Memoriálu A. Burika, majstrovstvá
Európy juniorov, usporiadanie
majstrovstiev Slovenska sen. a juniorov v
Snine, organizovanie výcvikových
14 000 € táborov (zima, leto) organizovanie
turnajov v meste Snina, poplatky,
výživové doplnky regenerácia, nákup
športového náčinia a materiálu, príprava
reprezentantov MT a VT, na zdravotnú
starostlivosť, materiálne vybavenie,
prevádzkové náklady, propagáciu klubu a
mesta Snina, prenájom telocvične
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Dátum
žiadosti

11.10.2016

Dátum
vyúčtovania

27.12.2017

1.
11.10.2016

na sumu 9 974,23 €
2.
na sumu 9 589,09 €

13.10.2016

1.
14.06.2017
na sumu 7 904,23 €
2.
29.12.2017
na sumu 11 647,95
€

Deklarovanie použitia dotácie podľa
niektorých doložených dokladov

Registrácie, tenisové lopty, oprava tenisových
kurtov

1.
Cestovné, stravné, licenčné poplatky trénerov,
športová výstroj
2.
Dopravné, sústredenie, prenájom za športovú
halu, stravné, športová výstroj

1.
Zabezpečenie organizácie M-SR, doprava, stravné,
štartovné, ubytovanie, teplákové súpravy,
propagačné materiály, štartovné
2.
Diéty, prepravy, športové potreby, stravné,
ubytovanie, štartovné, občerstvenie, zdravotné
poistenie

4

5

6

7

8

Klub šermu

Športový klub Gladiátor

Black Tiger Teakwondo

Zápasnícky klub Slávia

MFK
Snina

2 700 €

1 500 €

2 100 €

4 000 €

15/2017 - Na účasť na turnajoch
Slovenského pohára na Slovensku a v
zahraničí, na organizovanie šerm. turnajov
v Snine pre mládežnícke kategórie,
seniorov a veteránov, na nákup
šermiarskeho materiálu, účasť na
šermiarskych sústredeniach a prípravných
turnajoch
7/2017 - Na nákup tréningového
vybavenia, na financovanie nákladov
spojených s reprezentáciou mesta Snina na
súťažiach v kickboxe, na úhradu výdavkov
za prenájom tréningového priestoru
8/2017 - Na úhradu výdavkov spojených s
prípravou na jednotlivé súťaže ligy,
zahraničných turnajov, ako aj účasti na
Majstrovstvách Slovenska, nákup
materiálu na zabezpečenie tréningového
procesu.
35/2017 - Na účasť na majstrovských,
nemajstrovských a medzinárodných
turnajoch, výcvikových táboroch a
sústredení, zakúpenie športovej výstroje na
súťaže družstiev seniorov l. liga, "Krajská"
liga žiakov a prípravkárov a na 1. ročník
Memoriál Jana Židzika

2/2017 - Na činnosť klubu-48 000 €,
doprava na MZ, PZ a turnaje, poplatky
SFZ, VSFZ, diéty- stravné, pitný režim,
dresy, trenky štulpne, materiálne
102 654 € zabezpečenie, mládežnícke halové turnaje,
lekárske zabezpečenie a zdravotnícky
materiál, sústredenia + žiadosť o ND na
nájomné za futbal. areál a športovú halu- 54 654 €.
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28.09.2015

10.10.2017

Ubytovanie, stravné, doprava

06.10.2016

12.12.2017

Tréningové pomôcky, nájomné, štartovné

14.10.2016

29.9.2017

Štartovné, športové pomôcky, doprava

14.10.2016

7.11.2017

Reprezentačné súpravy a tričká, cestovné,
stravné, ubytovanie

13.10.2016

1.
4.7.2017
na sumu 24 000 €
2.
na sumu 51 327 €
29.12.2017

1. Preprava hráčov, poplatky SFZ, stravné,
drobný nákup, ubytovanie

2. Drobný nákup, , registračné poplatky,
poplatky na SFZ, stravné, prepravné

9

Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov Humenné

Združenie kresťanských
10
spoločenstiev mládeže

11 RKC, Námestie Jána Pavla II.

12 RKC, Námestie Jána Pavla II.

13 RKC, farnosť BM Snina

14 GKC, farnosť Brehy

250 €

900 €

2 100 €

32/2017 - Na zakúpenie vencov, resp. kvetov
k pomníku a hrobom, na zakúpenie vencov
zomrelým priamym účastníkom odboja a
členom ZO, cestovné, poštovné, kancelárske
potreby, kopírovanie, návštevu chorých a
nevládnych, schôdzkovú činnosť, zakúpenie
darčekov pre jubilantov, účasť členov na
spol. akciách organizovaných ÚV-SZPB v
Snine a Oblastným výborom v Humennom
40/2017 - Na organizačno - technické
zabezpečenie 9. ročníka akcie Farfest Snina
2017.
5/2017 - Na všeobecný chod farnosti režijné náklady (energie, nákup drobného
majetku, nákup bohoslužobných a
liturgických pomôcok, rekonštrukcia, resp.
oprava strechy na farskom kostole).

5a/2017 - Na zveľadenie farského kostola pri
10 000 € príležitosti 25. výročia jeho postavenia a
konsekrácie

2 100 €

2 100 €

06.10.2016

29.12.2017

Darčeky pre jubilantov, občerstvenie na
schôdzu, vence, kvety, cestovné

14.10.2016

29.12.2017

Bicyklové vystúpenie, nafukovacie atrakcie,
náklady na koncert, spotrebný materiál

14.10.2016

29.11.2017

Energie, hostie, prenájom rohoží, revízie
a prehliadky, oprava orgánu

09.06.2017

1.
29.11.2017
na sumu 5 000 €
2.
27.12.2017
nešpecifikované

38/2017 - Na všeobecný chod farnosti:
režijné náklady - energie, nákup
bohoslužobných a liturgických pomôcok

13.10.2016

27/2017 - Na všeobecný chod farnosti:
materiálno technické zabezpečenie, energie,
cestovné

11.09.2017
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1.
záloha na základe Zmluvy o dielo 5 000 €
2.
Stavebný a vzduchotechnický materiál

14.12.2017

Energie, bohoslužobné pomôcky

21.12.2017

Liturgické víno, energie, liturgické pomôcky

15 GKC, farnosť Brehy

16 GKC, farnosť Snina

17 GKC, farnosť Snina

18

19

20

Pravoslávna cirkevná obec
Snina

Pravoslávna cirkevná obec
Snina

Gréckokatolícka charita
Prešov

21 Slovenský červený kríž, Snina

2 000 €

27a/2017 - Nákup materiálu na polyfunkčný
dom sv. Pantejlémona.

14.10.2016

28.12.2017

Stavebný materiál

2 100 €

26/2017 - Na všeobecný chod farnosti:
bohoslužobné náklady, energie, katechetické
pomôcky, dofinancovanie púti a pod.

14.10.2016

18.12/2017

Sviece, energie, vodné a stočné, plyn,
ochladzovače vzduchu

2 000 €

26a/2017 - Nákup materiálu na úpravu
pastoračných priestorov v gréckokatolíckom
chráme.

11.09.2017

27.12.2017

Nábytok, dlažba a lepidlo, elektroinštalačný
materiál

14.10.2016

15.12.2017

Bohoslužobný materiál, energie

1 800 €

5 000 €

1 700 €

1 500 €

19/2017 - Na materiálne zabezpečenie
chrámu a kancelárie PCO, dopravu na
pútnické miesta a duchovné stretnutia
veriacich, na chod farnosti

19a/2017 - Výstavba chrámu - materiálové
zabezpečenie.

14/2017 - Na komplexnú odbornú
ošetrovateľskú starostlivosť chorým v meste
Snina, nákup zdravotníckej techniky, nákup
materiálu pre administratívnu a terénnu
činnosť, podpora preventívnych programov v
oblasti zdravia a zdravotníckej osvety
(letáky), energie
3/2017 - Na oceňovanie bezpríspevkových
darcov, na mobilné odbery krvi, oceňovanie
dobrovoľníkov SČK pri príležitosti
Svetového dňa ČK, na súťaže prvej pomoci,
úctu k starším, na zabezpečenie 20. výročia
vzniku Územného spolku SČK v Snine a VI.
Územného snemu SČK v Snine a na VI.
Celoslovenský snem SČK v Žiline dňa
21.10.2017

15

14.10.2016

1.
12.09.2017
na sumu 2 728,48 €
Práca, stavebný materiál
2.
15.12.2017 na sumu
6 109,66 €

12.10.2016

15.12.2017

Úhrada faktúr za teplo, zdravotnícky materiál

28.09.2016

28.12.2017

Spotrebný materiál, vecné ceny, poháre,
medaily, občerstvenie, recepcia

22

Slovenský zväz telesne
postihnutých

600 €

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých
23

600 €

24 Down syndróm klub Snina

600 €

25

Animoterapeuticko-jazdecké
centrum Snina

26 Únia žien Slovenska

27 Galéria Andrej Smolák

28

Súkromná základná umelecká
škola

1 500 €

700 €

500 €

100 €

30/2017 - Na rekondične a rehabilitačné
pobyty a rekreácie, zájazdy na termálne
kúpaliska, organizovanie spoločenských
stretnutí členov SZTP, športové hry,
zakúpenie pozornosti pre jubilantov,
návštevy nechodiacich a chorých členov,
zakúpenie kvetov zomrelým členom a na
odborné lekárske prednášky
13/2017 - na projekt "Čo dokážeme
napiecť", športové hry ZP,stretnutie v
prírode, zájazd na Duklu a termálne
kúpalisko, zájazd na ter. kúpalisko do
Maďarska, regionálna prehliadka ZUČ ZP,
stretnutia s jubilantmi, Mikulášsky turnaj v
dáme
18/2017 - Na rehabilitačno-rekondičné
pobyty /doma i v zahraničí), prednášky s
odborníkmi, oslavy MD DS, MDD, osláv sv.
Mikuláša, športové dni, kultúrne vystúpenia,
účasť na celoslovenskej akcii INTEGRÁCIA
21/2017 - Na poskytovanie hipoterapie,
športového a rekreačného jazdenia,
organizácia denného tábora pre deti a
mládež, účasť na športových podujatiach a
rozvíjanie mini ZOO
28/2017 - Na realizovanie kultúrno spoločenských aktivít základnej (mestskej)
organizácie v Snine, v roku 2017
37/2017 - Na projekt "Maľovaný rovník"nákup 500 ks plátien a nákup škatúľ pre
potreby realizácie projektu
31/2017 - Na 4. ročník výtvarnej súťaže
"Mýty a legendy rodného kraja" - nákup
výtvarného materiálu, grafické návrhy a tlač
plagátov, pozvánok, diplomov, certifikátov,
na inštaláciu výstavy a adjustovanie detských
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26.09.2016

06.09.2017

Zájazdy, občerstvenie na hrách, návštevy
nechodiacich

05.10.2016

12.12.2017

Občerstvenie a potraviny

12.10.2016

27.09.2017

Úhrada rehabilitačno-rekondičného pobytu

11.10.2016

16.11.2017

Úhrada členského federácii , strava pre
účastníkov tábora
Návštevy divadla a kúpaliska, spoločenské
aktivity, prípravy jedál

05.10.2016

22.12.2017

12.10.2016

19.10.2017

Nákup plátien, 340 ks

12.10.2016

18.10.2017

Výtvarný materiál

prác

29 Galéria Andrej Smolák

3 000 €

36/2017 - 24. ročník Medzinárodného
výtvarného festivalu Snina 2017

12.10.2016

18.10.2017

Ubytovanie umelcov ,maliarske plátna

30 Stredná priemyselná škola

2 000 €

20/2017 - Projekt "Bezpečné mesto
Snina"

10.10.2016

29.12.2017

Tričká s potlačou, šálky s potlačou, reklamné
a darčekové predmety, učebnice, občerstvenie,
videozáznam, Falk- ukážka aktivít

10.10.2016

01.12.2017

Oprava infotabúľ+ materiál, dary a trofeje do
súťaže, materiál na opravu hrádze, občerstvenie

28.09.2016

12.12.2017

Cestovné, občerstvenie, dary a trofeje

27.12.2017

Technické vybavenie pre činnosť klubu

20.12.2017

Cestovné náklady, energie, nájomné

31

32

Slovenský rybársky zväz,
Snina

Klub príslušníkov PZSR vo
výslužbe, Snina

33 Športový klub VOUK

34 Karate klub Snina

1 180 €

300 €

400 €

1 000 €

12/2017 - Na uskutočnenie ryb. pretekov pre
deti členov MO, uskutočnenie ryb. pretekov
pre funkcionársky aktív rybárskych
organizácií z východoslovenského regiónu o
pohár primátora mesta Snina, na prezentáciu
regiónu mesta Snina a rekreačnej oblasti
Sninské Rybníky, na opravu a údržbu
jestvujúcich inform. tabúľ a výstavbu novej
inform. tabule v RO Rybníky, na opravu a
navŕšení hrádze pri rybníku Mlynisko a
opravu prístupových ciest k obom rybníkom
23/2017 - Na činnosť združenia (5 ročník
súťaže v streľbe "O presnú mušku",
poznávací zájazd po stopách bojov 2.
svetovej vojny v Rzesowskom wojvodstve v
Poľsku, výlet na kúpaliská v Maďarsku

24/2017 - Na fungovanie Air IPSC krúžku
pre deti a mládež, usporiadanie súťaže v
Air IPSC, ako aj v hre zorbing - futbale,
náklady spojené s reprezentovaním mesta
Snina v Air IPSC vo svojej lige
25/2017- Na nájomné, elektr. energiu,
cestovné náklady, štartovné na súťažiach a
na nákup materiálu a náčinia (športove
úbory, karate gi, chrániče)
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14.10.2016

10.10.2016

35

36

37

38

Jednota dôchodcov, MsO
Snina

Cirkevné centrum voľného
času

Európska zberateľská
spoločnosť

Telovýchovná jednota Spartak
Vihorlat Snina

39 Súkromné CVČ M. Lojana

40 Folklórny súbor Šiňava

1 200 €

1 000 €

400 €

1 000 €

3 000 €

2 800 €

11/2017 - Mestské a okresné športové hry
seniorov, rehabilitačné zájazdy na termálne
kúpaliska v Maďarsku, "Poznaj svoj rodný
kraj"-2 dňový zájazd, "Seniori sami sebe"mesiac úcty k starším, seniórsku fašiangovú
a májovú veselicu 2017, mikulášske
stretnutia s deťmi a seniormi
29/2017 – Na Spojený mládežnícky zbor a
divadelný zbor na zabezpečenie vybavenia
pre zbory a jeho vystúpení /kostýmy,
technika, doprava/ a na zorganizovanie 5.
ročníka Našej hokejovej ligy (hokejky,
výstroj hráčov, brankárov)
39/2017 - Na publikáciu týkajúcu sa medailí,
plakiet a reliérnych odznakov
pochádzajúcich z regiónu a pamätného
predmetu spojeného s jeho inauguráciou
(grafika s tematikou starej Sniny)
10/2017 - Na údržbu a revízie technických
zariadení vleku, na výmenu nevyhnutných
časti vleku a zariadení z dôvodu
zabezpečenia bezpečnej prevádzky vleku, na
nájomné a náklady za el. energiu
17/2017 - Na prenájom priestorov, nákup
čistiaceho a zametacieho stroja a na
technicko-materiálne zabezpečenie
16/2017 - Na cestovné náklady a výdavky
spojené s cestou do zahraničia, na cestovné
náklady na festivaly po Slovensku, na
výdavky spojené s výročím FS Šiňava, a na
výdavky spojené s nahrávaním nového CD
nosiča FS Šiňava
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Úhrada prepravných faktúr, reštauračné služby,
občerstvenie

06.10.2016

31.08.2017

12.10.2016

12.12.2017

13.10.2016

21.12.2017

Úhrada brožúr, výroba grafiky

05.10.2016

05.12.2017

Revízia a oprava vlekov

07.10.2016

15.12.2017

Úhrada nájomného

07.10.2016

27.12.2017

Doprava, ozvučenie a osvetlenie počas
vystúpení, prenájom kinosály

Hokejbalové pomôcky

41 Folklórny súbor Vihorlat

1 800 €

9/2017 - Na náklady spojené s cestou do
zahraničia na medzinárodný folklórny
festival, na opravu resp. zakúpenie nového
kontrabasu a na nájomné za krojovňu

14.10.2016

11.12.2017

Doprava do Bulharska a späť

42 Merlin

900 €

33/2017 - Na nákup materiálu na kostýmy,
zhotovenie kostýmov a nákup tanečnej obuvi

07.10.2016

20.12.2017

Materiál na kostýmy, tanečná obuv

43 Jana Handrová

1 800

34/2017 - Na úhradu prevádzkových
nákladov a nájmu

13.10.2016

29.12.2017

Úhrada servisných prác za rok 2017

1/2017 - Na 15. ročník medzinárodného

44 Rock Free Production

36 000 € festivalu Rock pod kameňom 2017
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05.10.2016

1.
9.3.2017 na sumu
18.000 €
Úhrada za služby , úhrada honoráru pre
2.
účinkujúcich
18.12.2017
na sumu 25.000 €

Prijaté opatrenia :

V rámci základnej finančnej kontroly vyškrtávať nehodiace sa alternatívy.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
Pri vyúčtovaní dotácie na vecné dary nad 20,- Eur predložiť zoznam vecných cien s menom a podpisom
obdarovaného.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
V prípade predloženia dokladov v inom ako slovenskom jazyku vyžadovať od príjemcov dotácie preklad textu
do slovenčiny a popis komodít na doklade v zrozumiteľnej forme, a to formou čestného prehlásenia.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
Vyžadovať od príjemcov dotácie zdokladovanie verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Krupa
Termín: stály
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Správa č. 14/2018

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

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola dodržiavania VZN č. 85 / 2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a
ďalšieho dieťaťa

Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roku 2018

Cieľ kontroly : preveriť dodržiavanie predmetného VZN mesta Snina
Kontrolované obdobie:

Kontrolovaný subjekt:

2017

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Mgr. Martina Aľušiková

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 20.07.218 do 26.07.2018
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Rozpočet na rok 2017 určený na vyplácanie príspevkov v rámci predmetného VZN mesta Snina počítal so sumou vo
výške 4 000 €, vyplatené príspevky boli vo výške 2 489,55 €, nevyčerpané prostriedky predstavujú rozdiel výške 1 510,45
€.
Základom pre procesný postup pre pracovníkov Oddelenia sociálnych vecí a rodiny (OSVaR)Mestského úradu v Snine
v rámci VZN č. 85 / 2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa je
obdržanie Oznámenie o narodení voči protipodpisu, ktoré vystaví pracovníčka matriky. V danom oznámení, ktoré je za
príslušný mesiac odovzdané do 15.dňa nasledujúceho mesiaca je uvedené dátum narodenia dieťaťa, miesto narodenia, jeho
meno a priezvisko, pohlavie, meno, priezvisko a bydlisko otca a matky, poradie, v akom sa dieťa matke narodilo. Následne
potom pracovníčka OSVaR vytvorí spisový obal potencionálneho poberateľa jednorazového finančného príspevku.
Písomne kontaktuje rodičov dieťaťa, zašle im podmienky poskytnutia predmetného príspevku, znenie VZN č.85/2007
a žiadosť o poskytnutie príspevku. Po overení kondicionálnych náležitostí žiadosti v prípade zhody pošle žiadateľovi
Oznámenie o splnení podmienok VZN mesta Snina č.85/2007 a informáciu o možnosti výberu príspevku vo výške 165,97
€ v pokladni Mestského úradu v Snine. V prípade nesplnenia podmienok resp. nedoručenia vyplnenej žiadosti sa procesné
konanie zastavuje.
V roku 2017 bolo narodených detí v zmysle predmetného VZN mesta Snina v počte 23. Príspevky boli priznané rodičom
15–ich detí, a to vo výške 2 489,55 €.
Po vykonaní kontroly , preverení dokladov , ich kompletnosti a správnosti k o n š t a t u j e m, že kontrolovaný subjekt pri
vybavovaní Žiadostí o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa postupoval za
kontrolované obdobie v zmysle VZN mesta Snina č. 85 / 2007 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri
narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa, boli dodržané lehoty a termíny v predmetnom VZN stanovené.
V tabuľke na nasledujúcej strane sú uvedené ( s ohľadom na GDPR upravené) údaje o žiadateľoch , ktorým sa
v kontrolovanom období narodilo tretie resp ďalšie v poradí dieťa.

Kontrolovaný subjekt bol so správou – bez kontrolných nedostatkov – oboznámený dňa 26.07.2018.

Ing. Boris Pargáč

V Snine 26.07.2018
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P.č.

Matka dieťaťa

Otec dieťaťa

GERBOC Peter

Dátum
narodenia

Splnenie
podmien.
VZN

Vyplatené
dňa

Suma

Max Gerboc

2016

A

12.01.2017

165,97 €

Dieťa

1.

HAVRIŠKOVÁ Zuzana*

2.

GALANDOVÁ Daniela, Ing. GALANDA Marián

Soňa Galandová

2016

A

14.02.2017

165,97 €

3.

JACKOVÁ Zuzana

JACKO Róbert

Róbert Jacko

2016

A

24.01.2017

165,97 €

4.

VOĽANSKÁ Jana

VOĽANSKÝ Marcel

Ján Voľanský

2017

A

23.02.2017

165,97 €

5.

IMRICHOVÁ Katarína

IMRICH Marián

Marián Imrich

A

02.03.2017

165,97 €

6.

GALANDOVÁ Anna

GALANDA Štefan

Teodor Galanda

A

21.04.2017

165,97 €

7.

KUREJOVÁ Mária

KUREJ Jozef

neurčené Kurejová

nep.žiad.

x

8.

ASTLOVÁ Alena

ASTL Ladislav

Filip Astl

A

01.06.2017

165,97 €

9.

ZAREMBOVÁ Anna

ZAREMBA Marek

Šimon Zaremba

A

13.07.2017

165,97 €

10.

DUDY KOŤOVÁ Nikola

DUDY KOŤO Ján

Justína Dudy
Koťová

nep.žiad.

x

0,00 €

11.

SURMAJOVÁ Jesika

neuvedený

Leona Surmajová

nep.žiad.

x

0,00 €

12.

KOSTURJAKOVÁ Katarína

KOSTURJAK Daniel, Terézia
Ing.
Kosturjaková

nep.žiad.

x

0,00 €

13.

JAKABOVÁ Zuzana

neuvedený

Zuzana Jakabová

nep.žiad.

x

0,00 €

14.

CIPÁROVÁ Zuzana

CIPÁR Michal

Katarína Cipárová

A

14.09.2017

165,97 €

15.

VILČEKOVÁ Jana

VILČEK Tomáš

Tomáš Vilček

2017

A

31.08.2017

165,97 €

16.

DUDY KOŤOVÁ Nikola

DUDY KOŤO René

Terézia Dudy
Koťová

2017

nep.žiad.

x

0,00 €

17.

LOVÁSZOVÁ Monika

neuvedený

Lucia Lovaszová

nep.žiad.

x

0,00 €

18.

ADAMOVÁ Kristína

ADAM Martin

Karin Adamová

nep.žiad.

x

0,00 €

19.

LACKOVÁ Ľubica

LACKO Viktor

Mária Lacková

A

10.10.2017

165,97 €

20.

HABURAJOVÁ
DENALUCOVÁ Miroslava,
Ing.

HABURAJ Pavol,
Ing.

Filip Haburaj

A

02.11.2017

165,97 €

21.

BEŇOVÁ Petra

KAPÁK Ivo

Ivo Kapák

A

19.12.2017

165,97 €

22.

SIVČOVÁ Barbora

BEHUN Tibor

Filip Behun

A

06.12.2017

165,97 €

23.

CHOCHRUNOVÁ Lucia,
Mgr.

CHOCHRUN Ján,
Mgr.

Tomáš Chochrun

A

22.12.2017

165,97 €

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017

15

SPOLU:
* Havrišková Zuzana - oznámenie z roku 2016 (23/2016) vyplatené v roku 2017
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0,00 €

2 489,55 €

Správa č. 16/2018

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

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola dodržiavania VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania finančných
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Kontrola vykonaná na základe: plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roku 2018

Cieľ kontroly : preveriť dodržiavanie predmetného VZN mesta Snina
Kontrolované obdobie:

Kontrolovaný subjekt:

2017

Mestský úrad v Snine

Za kontrolovaný subjekt pri kontrole:

Ing. Jana Makajová
vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny

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

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

v čase: od 03.08.218 do 26.09.2018 s prerušením
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príspevkov na vykonávanie

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania, spôsob realizácie a výšku finančných prostriedkov
určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu do
detského domova v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a
ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru, výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho
prirodzenom rodinnom prostredí, náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch
psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v
závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
V zmysle ustanovení § 4 odst.2 VZN 79/2007 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe zverejnených údajov ÚPS VaR SR, kde
za rok 2016 bol stanovený priemerný bežný výdavok na miesto v detských domovoch stanovený na 12 828 € - na základe
toho bol stanovený mesačný príspevok na rok 2017 vo výške 106,98 €.
Mestský úrad v Snine takto v roku 2017 prispieval jednému maloletému dieťaťu – A. Šišovi.
Avízo o platbe v zmysle doporučeného listu Mestský úrad – oddelenie sociálnych vecí a rodiny zasielal mesačne Detskému
domovu vo Vranove nad Topľou, kde bol maloletý umiestnený, o čom bol MsÚ Snina informovaný vedením detského
domova listom zo dňa 15.07.2015
V zmysle Plánu sociálnej práce s rodinou maloletého dieťaťa, ktorý vypracoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
v Humennom, odvolávajúc sa na § 32 odst.4 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov – raz za obdobie šiestich mesiacov podáva MsÚ oddelenie sociálnych vecí a rodiny
Snina Správu o sociálnej situácii matky maloletého AŠ.
Listom zo dňa 07.05.2009 oznámil Detský domov vo Svidníku MsÚ v Snine, že do jeho zariadenia boli na základe
rozsudku OS v Humennom umiestnené maloleté S. a L .Očenášove, trvale bytom v Snine. V liste bol MsÚ v Snine
vyzvaný, aby v kontexte s touto informáciou postupoval v zmysle príslušných ustanovení zákona č. . 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oddelenie sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Snine v zákonom stanovených polročných intervaloch informovalo ÚPSAaR
v Humennom o Sociálnej situácii rodičov dieťaťa v ústavnej a ochrannej výchove – v tomto prípade maloletých s a L.
Očenášových.
Po písomnej informácii z Detského domova vo Svidníku zo dňa 13.02.2017 o ukončení Ústavnej starostlivosti v ich
zariadení z dôvodu plnoletosti dňa 13.02.2017 informoval písomne MsÚ v Snine Detský domov vo Svidníku o ukončení
príspevku na tvorbu úspor od 1.2.2017. Posledné plnenie zo strany MsÚ Snina v prospech maloletých dievčat bolo za
mesiac január vo výške 106,98 € pre každú z nich. Táto informácia bola daná na vedomie aj ÚPSVarR v Snine, referátu
SPOD a SK.
Záver :
Kontrolný orgán k o n š t a t u j e, že pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. So správou z kontroly bol kontrolný
orgán
oboznámený
dňa
27.09.2018.
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Externé kontroly v organizáciách mesta Snina ukončené do 02.10.2018

1

Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina

Kontrolný orgán

Cieľ kontroly

Dátum
vykonania
kontroly

Kontrolné
zistenia

Opatrenia
resp.sankcie

RU VZ H umenné

Výkon SZD-hygiena
prevádzky ako celku

08.06.20 18

Vykonanou
kontrolou bolo v
dozorovanom
subjekte zistené, že
vyšie uveden é
skutočnosti nie sú
v zásadnom rozpore
so súčasne platnou
legislatívou .

Nebo li uložené
ži adne
opatrenia.

RU VZ Humenné

Výkon štátneho
zdravotného dozoru - ŠJ

08.06.2018

Neboli zistené
žiadne.

Neboli uložené
žiadne opatrenia

RU VZ H umenné

Kontrola potravín - SJ

08.06.20 18

Neboli zistené
žiadne.

Neboli uložené
žiadne
opatrenia.
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Pracovnoprávna
zodpovednosť

Protokol z vykonanej
kontroly

-

Zápisn ica z výkonu
štátneho zdravotného
dozoru vyhotovená
v zmysle §54 a násl.zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov zo dňa 8.6.2018
Zápisnica z výkonu
štátneho zdravotného
dozoru (ŠZD) zo dňa
8.6.2018.
Zápisnica z úradnej
kontroly potravín zo dňa
08.06.201 8.

2.
Riaditeľstvo Základnej školy , Ul. Komenského 2666/16 v Snine Vám oznamuje, že za obdobie od
01.04.2018 do 30.06.2018 boli na škole vykonané tieto kontroly :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom - Absolventská prax absolventa školy Dátum
kontroly: 18.04.2018
Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania podmienok Dohody č. 17/35/051/174 o zabezpečovaní
podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o
zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie ".
Kontrolné zistenia: bez kontrolných zistení

3.

Základná škola P.O.H. Snina – fotokópia správy

OKRESNÝ ÚRAD PREŠO V
odbor školstva
Vec
Pod net na vykonanie dohľad u
- zaslanie informácie

Okresnému úradu Prešov, odboru školstva bola dila 09. 05. 201 8 odborom kontroly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava postúpená žiadosť odboru krimi
nálnej polície Okresného riadi teľstva policajného zboru, Nemocničná 1. Humenné zo di'la 24.
05. 201 8 číslo ORPZ-HE-OKP5-1 3-01 1/201 8 na vykonanie dohľad u v Základnej škole P. O.
Ilviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina so zameraním na účel použitia finančných
prostriedkov, ktoré boli uvedenej škole poskytn uté prostredníctvom zriad'ovateľa ako príspevok
na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky ku rz) v roku 2017.
Zriaďovateľom Základnej školy P. O. f lviczdoslava. Ul. H viezdoslavova 985/20, Snina je
Mesto Sni na.
Na základe predmetnej žiadosti poverila ved úca odboru školstva Okresného úrad u Prešov dňa
09. 05. 201 8 zamestnancov oddelenia špecializovaných činností OŠ OÚ Prešov vykonaním
dohľadu zameraného na overenie dodržania účelu použitia
poskytnutých financných
prostriedkov na príspevok na kurz pohybových aktivít v prí rode - lyžiarsky kurz za obdobie od
O l. O 1. 201 7 do 31. 12. 2017 v Základnej škole P. O. Hviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova
985/20, Snina (ďalej iba povi nná osoba).
Dohľadom bol i zistené nasledovné porušenia platných právnych predpisov:
•

porušenie § 1 17 ods. 4 zákona č. 343/201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. tým. že povinná osoba ako verejný obstarávateľ,
neevid uje všetky doklady a dokumenty týkajúce sa zákazky na výber dodávateľa
lyžiarskeho kurzu, ktorými dôvodí vo vyjadrení z 31 . 05. 201 8 výber najvýhodnejšej
ponuky, že vo vyhodnoteni pon úk zo dňa 14. 12. 2016 neuviedla všetky dôvody toh to
výberu tak, ako to uvádza vo svojom vyjadrení doloženom k výkonu dohľadu a že vo
vyhodnotení zo dňa 14. 12. 2016 u vádza, že ide o najnižšiu cenu na predmet trh u za
rovnaké služby, ale zárovcií neuvád7a, že ok rem ceny posudzovala aj jednotlivé
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ponúkané služby a kvalitu ponúkaných služieb. Vo vyhodnotení prieskumu trhu povi1má osoba
skonštatovala, že vybraný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu a to na lyžiarsky výcvi k v
termíne od 09. O J. 2017 do 13. 01. 201 7 v sume 23 € s DPl-1/žiak/1 noc
a v term íne od 23. O 1. 2017 do 27. O 1. 201 7 v sume 26 € s DPH/žiak/. pričom v cene bolo
zahrnuté u bytovru1ie, plná penzia a skipas, čo je v rozpore s ponukou zo dňa 13. 12. 2016, v
ktorej sú uvádzané ceny bez DPI l. V zdôvodnení výberu najvýhodnejšej ponuky predmetného
vyhodnotenia sa uvádza. že ide o najnižši u cenu na predmet trh u za rovnaké služby. Z porovnania
ponúk vyplýva, že cenovo najvýhodnejšou ponukou v termíne od
23. 01. 2017 do 27. O J . 201 7 bola ponuka Hotela Plejsy Krompachy, l. j. 27,80 € (vrátane DPH) a
vybraný uchádzač ponúkal v tomto te1111íne najvyšši u cenovú ponuku, t. j. 31,20
€ (vrátane DPH). Pod ľa vyjadrenia povi nnej osoby zo dňa 31. 05. 201 8 pod číslom 36912018
vybrru1ý uchádzač v cenovej ponuke neuviedol ostat né pon úkané služby zahrnuté v cene,
napr. neobmedzený vstup do welnes, nakoľko tieto služby nebol i pre ZŠ priori tné. Taktiež
podľa ďalšieho vyjad renia povinnej osoby všetky ponuky zahŕňal i v cene rovnaké služby
a oproti ostatným ponukám mala ponuka vybraného uchádzača výhodné ubytovanie v dohľad nej
blízkosti svahu bez nutnosti prepravy do stred iska a zo strediska. Povi nná osoba okrem toho
vo vyjadrení uviedla, že pri. výbere dodávateľa sa zohľad ňoval pomer ceny a kval i ty. a hoci
ekonomicky najvýhodnejšia bola ponuka Hotela Plejsy Krompachy (najni žšia cena), avšak
prioritné pri výbere boli tiež podmienky pre realizáci u lyžiarskeho výcviku. V tom. čase, čo sa
týka snehovej pokrývky a úpravy svahu vzhľadom na klimatické zmeny, bol i pre
žiakov
školy
najvyhovujúcejšie a najistjšie podmien ky v SKI CENTRUM NI ŽNAUHLISKÁ. pričom ďalším faktorom pri výbere bola možnosť zapožičania si kompletnej
lyžiarskej výstroje pre žiakov;
• porušenie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pra vidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. tým, že povi nná osoba poskytla
preddavok vo výške 500 € bez toho, aby bolo vopred v zml uve o dodávke tovarov
písomne dohodnuté poskytnutie preddavJ..u;
• porušenie § 43 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/ 16786/2007-31 z 8. augusta 2007. ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organi zácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v
z. n. p. v tom, že úhrada preddavk u v sume 500 € podľa účtovnej zostavy a dokladu č.
BAO 1-000002 zo dňa 13. O 1 . 201 7 bola zúčtovaná na strane MD na účet 321
- Dod ávatelia a na strane Dal na účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet. pričom podľa
citovaného ustanovenia sa poskytn uté preddavky pred splnením zml uvy zo strany
dodávateľa účtujú na účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
• porušenie § 58 ods. 5 Opatrenia MF SR č. MF/ 16786/2007-J 1 z 8. augusta 2007, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie. príspevkové organizácie. štátne fondy, obce a vyššie územné
celky v z. n. p. v tom. že pod ľa účtovnej zostavy a dokladu č. FDO 1 -000001 zo dňa
31. O 1. 201 7 povin ná osoba zaúčtovala čiastku 500 € ako ľaktúm na·strane Má dať na účet
518 - Ostatné služby a na strane Dal na účet 321 - Dodávatelia pričom podľa pred
ložených dokladov sa nejedná o faktúru. ale o pred faktúru č. 1613000 L a z dôvod u, že tento
dokument nevykazuje všetky povi nné údaje, ktoré má mať daňový doklad nie je považovaný
za nedaňový doklad a neúčtuje sa o ňom:
• porušenie § 1 ods. 3, ods. 4 písm . a/ a ods. 6 Opatrenia MF SR č. MF/O l O 1 75/2004-42
z 08. 12. 2004. ktorým sa ustru1ovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej k lasifi kácie v znení neskorších pred pisov v tom.
že povinná osoba zúčtovala preddavok na pod položke 637007 - Cestovné náhrady, .
pričom správne mal byť zúčtovaný na podpoložke 637030 - Preddavky;
• porušenie § 8 ods. l a ods. 2 zákona č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších
prepisov v tom. že v danom prípade (poskytnutie preddavku) povi rmá osoba neviedla
účtovníctvo správne;
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• porušenie § 6 ods. 1 a ods. 2 a § 1 1 ods. 3 zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v z. n.
p. v tom. že povinná osoba uhrad ila dodávateľovi služieb na lyžiarskom výcviku di\a
20. O 1 . 201 7 sumu 4 902 €, pričom k predmetnej úhrade nie sú doložené doklady
prcukazujúce, na základe čoho bola úhrada v sume 4 902 € vykonaná a faktúra č.
171 00001 zo dňa 1 1. O 1. 201 7 škole podľa knihy došlých faktúr a pod ľa prezentačnej
pečiatky školy na danej faktúre došla až dňa 23. 01. 2017. Na predmetnej faktúre je
fakturovaná čiastka spolu 4 902 €. dodávateľ vykonal odpočet prijatej zálohy v sume 500
€. k úhrade ostávalo 4 402 €. Povi nná osoba mala uhrad iť sumu 4 402 €. Povinná osoba v
danom prípade nedoložila uvedený účtovný prípad účtovnými dokladmi a vykona la účtovný
zápis o účtovnom prípade. ktorý jej v tomto období ešte nevznikol ;
• porušenie § 19 ods. 3 a ods. 4 7ákona 523/2004 L. z. o rozpočtových pravid lách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v tom, že povinná osoba
uhrad i la za lyžiarsky výcvi k od 09. 01. 2017 do 13. 01. 2017 čiastku vyšši u oproti
vysúťaženej cene o 547,20 €. Vybran) uchádzač. fakturoval za ubytovanie žiakov
v termíne od 09. 01. 201 7 do 1 3. 01. 201 7 swnu 26 € bez DPH/žiak/ 1 noc (31 .20 €
s DPil) napriek tomu, že vo svojej pon uke, uviedol sumu 23 € bez DPH/žiak/1 noc (cena
s DPH 27.60 €). Rozdiel medzi cenou uvedenou v ponuke a fakturovanou sumou bol
vyčíslený vo výške 547.20 € (31,20 € - 27,60 € x 38 žiakov x 4 noci). Pod ľa vyjadrenia
povinnej osoby zo diía 23. 05. 2018 pod číslom 358/201 8 prieskum trhu bol realizovaný
na dva termíny lyžiarskeho kurzu. V prvom termíne bola vysúťažená cena 23 € na osobu,
v druhom termíne 26 €/osoba. Cena zahŕňala ubytovanie, pl nú penziu a skipas.
V dôsledk u toho, že si žiaci vypožičal i od dodá vateľa služby lyžiarsku výstroj, suma na
osobu v prvom termíne sa navýši la na :!6 €. Povi nná osoba nepred ložila k svojmu
vyjadreniu o zvýšení ceny vypožičaním lyžiarskej výstroje pre žiakov žiadne dok lady,
ktoré by jej tvrdenie preukazoval i :
• porušenie § 3 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl. stredných
škôl a školských zariadeni v z. n. p. ' tom, že finančné prostriedky účelovo určené na
kurz pohybových aktivít v prírode lyžiarsky kuľ7 neboli použité na účel} ustanovené
t)'mto zákonom:
• porušenie § 8 o<ls. 1 a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. v tom, že
v danom prípade (úhrada 'yššcj čiastky oproti vysúťaženej) povi n ná osoba neviedla
účtovníctvo správne;
• porušenie § 58 ods. 5 Opatrenia MF R č. MF/J 6786/2007-31 /. 8. augusta 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu poch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy. obec a vyššie územné
celky v z. n. p. v tom, že povinná osoba faktúru č. 171OOO l zo dňa 1 1. O 1 . 201 7 na sumu
4 902 € pod ľa ·účtovnej zostavy a dokladu č. FDO 1-000001 zo d iía 3 l. O 1. 201 7 L.aúčtovala
účtovným zápisom na stane MO na účet 518 - Ostatné služby a na strane Dal na účet 321 Dodávatelia v sume 4 402 €. Pred metná faktúra sa mala zaúčtovať v sume 4 902 €;
• porušenie § 34 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 431/2002 L. z. o účtovníctve v z. n. p. v tom, že
povinná osoba vykonala opravu faktúry (rukou) tak. že celkovú fakturovanú sumu vo
výške 5 235 € ponížila o 500 f (preddavok ) na sumu 4 735 €:
• porušenie § 58 ods. 5 Opatrenia MÍ' SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007.
ktorým sa ustanovujú pod robnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie. príspevkové organizácie. štátne fondy. obce a vyššie územné
celky v z. n. p. v tom, že faktúra č. 17100006 zo di\a 27. O 1. 2017 na sumu 5 235 € bola
podľa účtovnej zostavy a dok ladu č. FDO I -000002 zo dňa 28. 02. 2017 zaúčtovaná
účtovným zápisom na strane MO na účet 518 - Ostatné služby a na strane Da l na účet 321
- Dodávatel ia v sume 4 735 E'. pričom sa ma la zaúčtovať v sume 5 235 €;
• porušenie § 19 ods. 3 a ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v tom, že povi nná osoba
uh radi la dodávateľovi za služby poskytnu té žiakom šl{oly na lyžiarskom kurze v termíne
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od 23. 01. 2017 do 27. O 1. 2017 sumu 985 € nad rámec skutočných nákladov.
Lyžiarskeho kurzu v termí ne od 23 . 01. 201 7 do 27. O L. 2017 sa pod ľa zoznamu
žiakov, tried nych kníh a vyjadrenia povinnej osoby zúčastnilo 33 žiakov, pričom
dodávateľ vyfakturoval náklady za ubytovanie a za jed lo za 35 žiakov. Rozdiel medzi
poskytnutým príspevkom na lyžiarsky kurz vo výške 4 950 € (33 žiakov x 150 €) a
fakturáciou v celkovej výške 5 935 € (5 235 € za u bytovanie, stravovanie a ostatné
služby + 700 € za dopravu) bol vyčíslený v celkovej výške 985 €;
• porušenie § 3 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. v tom, že finančné prostriedky
účelovo určené na kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz neboli
použité na účely ustanovené týmto zákonom (nedodrža nie stanoveného limitu na
príspevok na jedného žiaka vo výške 150 €):
• porušenie § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 43 l/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. v tom,
že v danom prípade (úhrada nákladov na LK na 1 žiaka bola vyššia ako pridelené
finančné prostriedky účelovo určené na prísl ušnú aktivitu) povi nná osoba nevied la
účtovníctvo správne
• porušenie § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. tým, že povi
nná osoba ku výkonu dohľadu nepred ložila dok lady , ktorých obsah by dokazoval
priamo, resp. nepriamo skutočnosť, ktorí žiaci sa zúčastni l i na lyžiarskom k urze v
januári 201 7;
• porušenie § 35 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctv e v z. n . p. v tom, že
účtovná jed notka nedodržala povi nnosť uchovávať účtovn ú <lokumentáci u počas
doby ustanovenej zákonom;
• porušenie § 7 ods. 1-3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v tom, že povi nná osoba v kontrolovanom
období na dokladoch týkajúcich sa lyžiarskeho kurzu vykonala zák ladn ú
finančnú kontrol u v rozpore s príslušným ustanovením zákona.
Povinnej osobe bola uložená povi nnosť v lehote do 30. 09. 2018 pred ložiť písomný
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vznik u.
Kópia návrhu správy z dohľad u a správy z dohľad u č. 2112018 spolu s prílohami
preukazujúci mi zistené nedostatky bola dňa 04. 07. 2018 zaslaná odboru kri minál nej
polície Okresného riaditeľstva policajného zboru, Nemocničná l,Humenné.
O výsledk u dohľad u bol informovaný aj od bor kontroly MŠVVaŠ SR Bratislava
osobit ným listom zo dňa 04. 07. 2018.
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PLNENIE UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY

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

Zo strany oddelenia výstavby boli na výstavbu nízkoprahových bytov vytypované tri lokality:
- 1. lokalita – na Kostrubani, kde by sa dal postaviť ešte jeden bytový dom,
- 2. lokalita – v územnom pláne je vyčlenená lokalita na bytové domy smerom na Pčoliné, táto
však nie je veľmi vhodná, pretože tam chýbajú všetky inžinierske siete a výstavba by tam bola
finančne veľmi náročná,
- 3. lokalita – na sídl. I na mieste bývalého bytového domu „Titanik“.
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Nové skutočnosti :

Bez zmeny
174/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov: - parc. č. CKN 4264/44, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 101 m2 , - parc. č. CKN 4264/45, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 122 m2 , oba pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46053328-12/2016 z
parcely č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 549 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. Štúrovej.
Nové skutočnosti : Trvá, zatiaľ nesplnené, uznesenie sa týka pána Kostiščeho a súvisí
s vysporiadaním čiernej stavby. Bez zmien .
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:

V rozpočte mesta na rok 2018 je na tento účel je vyčlenených 10 tis. €. V tejto cene je možné
vybudovať cca 3 – 4 kontajnerové stanovištia pre štyri kontajnery.
Ako lokalita bol vybraný medziblokový priestor bytových domov súp. č. 1443, 1417, 1415 na
Sídl. 2 (pri starej pekárni)0. Následne sme vyzvali VPS Snina, s.r.o. na predloženie cenovej
ponuky na realizáciu kontajnerových stanovísk.

238/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené GP č. 34823123-16/2016 odčlenením z parcely č. EKN
6006, zap. na LV č. 8216: - parc. č. CKN 2146/36, druh pozemku – zastavané ploch
y 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 : Zámer zverejnený v zmysle zákona, materiál je kopletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorých sa o prevodoch bude rokovať.
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
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zákazky Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina priamym zadaním
Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.

Nové skutočnosti :
Na základe ZoD bola zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia
stavby.
Bez zmeny
253/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 2 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina.
Nové skutočnosti :

Na rokovanie MsZ 18.10.2018 budú predložené na schválenie ZaD č. 7 ÚP mesta Snina.
259/2016 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s využitím predkupného práva v zmysle
predloženého uznesenia MsZ č. 486/2008 zo dňa 04. 12. 2008.
Nové skutočnosti : Nesplnené, mesto oznámilo písomne zámer uplatnenia predkupného práva,
k podpisu KZ sme zatiaľ neboli zo strany COOP Jednoty vyzvaní. Bez zmien
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 : Bez zmien, nesplnené, žiadateľ zatiaľ nedoložil dopravnú projektovú
dokumentáciu..
295/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :
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Na rokovanie MsZ 18.10.2018 budú predložené na schválenie ZaD č. 7 ÚP mesta Snina.
298/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j
e investičný zámer: „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy MsÚ v Snine“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.

Nové skutočnosti :

V súčasnosti zhotoviteľ stavby na základe ZoD realizuje stavbu Rekonštrukciu
elektroinštalácie budovy MsÚ v Snine, časť Dátové rozvody.
343/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
naradenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“.
Nové skutočnosti:
Zodpovedným projektantom stavby bola dodaná projektová dokumentácia. Samotná realizácia stavby
bude možná až po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na túto investičnú akciu.
Bez zmeny
369/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti
pozemku parc. č. CKN 1121/210, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 231 m2 ,
zap. na 17 LV č. 3200, k. ú. Snina, pri stavbe so s. č. 3192 na Ul. Komenského,, pre
GRÉCKOKATOLÍCKU CIRKEV, farnosť bl. Hieromučeníka Vasiľa Hopka, Snina – Brehy,
Komenského 2658, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na časti
predmetného pozemku, cca 15 m2 , chce GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV vybudovať schodisko k
stavbe, ktorá bude slúžiť na charitatívne účely a pre prácu s deťmi a mládežou.
Nové skutočnosti :
Nesplné, v súčasnosti je uzatvorená na predmetný pozemok NZ po ukončení stavby bude predložený
návrh na prevod..
374/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancujú
žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Snina.
Nové skutočnosti :

Na rokovanie MsZ 18.10.2018 budú predložené na schválenie ZaD č. 7 ÚP mesta Snina
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376/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine
o interpelácie občanov.

o d p o r ú č a primátorovi mesta doplniť „Rokovací poriadok MsZ“

Nové skutočnosti:
Zatiaľ nebol pripravený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ.
Bez zmeny
389/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov v k. ú.
Snina, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky:
- parc. č. CKN 5078/64, druh pozemku – záhrady, o výmere 102 m2,
- parc. č. CKN 5078/212, druh pozemku – záhrady, o výmere 112 m2,
- parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady, o výmere 135 m2,
- parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady, o výmere 124 m2,
- parc. č. CKN 5078/240, druh pozemku – záhrady, o výmere 10 m2,
- parc. č. CKN 5078/239, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 m2,
pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Gagarinovej
ulici.
Nové skutočnosti:
Priebežne sa plní, na najbližšie rokovanie MsZ bude predložený ďalší návrh na prevod..
392/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e návrh Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bžána na ukončenie zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, ale keďže posledné
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je v prospech mesta, s ú h l a s í s pokračovaním v súdnych sporoch
vedených pod spisovými značkami: 15Cb/109/2003 a Cbi/1/2012, v zastúpení Advokátskej kancelárie
JUDr. Radomíra Bžána v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 14. 05. 2007 v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. 01. 2013.
Nové skutočnosti:
Bez zmien, Krajský súd ešte nerozhodol o odvolaní.
404/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vypracovanie Územného plánu mesta Snina v
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Nové skutočnosti :

V súčasnosti mesto realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa ÚP mesta Snina
a oprávnenú osobu pre obstarávanie ÚP.
.405/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie
realizácie zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. vihorlatskej a Ul. budovateľskej v
Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
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Nové skutočnosti :
Stavba je rozostavaná, k dnešnému dňu boli zrealizované stavebné práce v rozsahu finančných
prostriedkov vyčlenených na tento účel v rozpočte mesta na rok 2018.
406/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer
na obnovu Domu smútku a výstavbu parkovacích miest a chodníkov na starom cintoríne. T: 3/2018
Nové skutočnosti :
V súčasnosti oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP pripravuje investičný zámer. Materiál je pripravený na
predloženie na najbližšie rokovanie MsZ.. Bez zmeny.
407/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer „Medzihrobové chodníky na novom
cintoríne v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia; 2. zadanie realizácie zákazky
„Medzihrobové chodníky na novom cintoríne v Snine“ priamym zadaním Verejnoprospešným
službám Snina, s. r.o.
Nové skutočnosti :

Na základe objednávky v mesiaci august 2018 VPS Snina, s.r.o. začali s realizáciou
predmetných medzihrobových chodníkov.
426/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisovs ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú jednotlivé časti
parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a
priľahlých pozemkov na Ul. gen. Svobodu v zmysle GP č. 46053328-39/2014 zo dňa 14. 11. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe vlastníci rodinných domov a nehnuteľností
pozemkov na Ul. gen. Svobodu užívajú dlhodobo časti predmetnej parcely ako dvory, resp. záhrady
priľahlé k svojim pozemkom.
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnený, je vypracovaný GP , na najbližšie rokovania budú predkladané postupne jednotlivé
materiály..
429/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1224/56, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 151 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, na Stakčínskej ulici pred budovou firmy SUPTRANS G.T.M, s.r.o., Snina, so súp.
č. 754 na parcele č. CKN 4587/17, k. ú. Snina
Nové skutočnosti : Zámer zverejnený v zmysle zákona, materiál je kompletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ..
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430/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného
majetku obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 142/2, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 31 505 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, v blízkosti trafostanice na parcele č. CKN 142/38, ktorá je vo vlastníctve VSD, a.s.,
Košice
Nové skutočnosti :
Uznesenie zrušené

433/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh na
odkúpenie, resp. majetkovoprávneho vysporiadania všetkých pozemkov, ktoré mesto užíva a nemá ich
vo svojom vlastníctve, resp. nájme (cesty, chodníky, verejná zeleň). Termín: 3/2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, táto problematika je v súčasnosti predmetom riešenia ZMOS-u a vlády, pretože je to
problém všetkých väčších miest.
437/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a)v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
prevodu sú tieto nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené 15 geometrickým plánom
č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN 2642/55, druh pozemku –
orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 2642/56, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN 6004 , druh
pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN 5935/65,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely
č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č. CKN 5935/3, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č.
CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 m2 , ktorý
vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 110 m 2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina, nachádzajúce sa
na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina, s.r.o.,
Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe spoločnosť KF Snina,
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s.r.o., so sídlom Sládkovičova 2504/110, Snina, vlastní nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8122, na
ktorých má vybudované záhradné centrum. Tieto pozemky sú priľahlé k prevádzaným parcelám a na
časť parciel CKN 5935/3 a EKN 6004 o celkovej výmere 79,6 m2 má uzatvorenú s Mesto Snina
nájomnú zmluvu; b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 460053328-135/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 08. 2017 pod G1-242/2017: - pozemok parc. č. CKN
2642/55, druh pozemku – orná pôda, o výmere 6 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004, druh pozemku – ostatné plochy,o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č. CKN
2642/56, druh pozemku – orná pôda, o výmere 8 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. EKN
6004 , druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 780 m2 , zap. na LV č. 8216, - pozemok parc. č.
CKN 5935/65, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2 , ktorý vznikol GP
odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 a parcely č.
CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, pozemok parc. č. CKN 5935/66, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 , ktorý
vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2
a parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na
LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 5935/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
3 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 4 502 m2 , zap. na LV č. 3200, 16 - pozemok parc. č. CKN 5971/128, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 16 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 5971/8, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 110 m2 , zap. na LV č. 3200, - pozemok parc. č. CKN 2657/13, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 29 m2 , ktorý vznikol GP odčlenením z parcely č. CKN 2657/2,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 092 m2 , zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina,
nachádzajúce sa na Budovateľskej ulici pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť FK Snina,
s.r.o., Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina, IČO: 46800891, zastúpenú Dávidom Potučkom, Snina,
konateľom spoločnosti, za cenu 3 080,- eur za celkovú výmeru 77 m2 , s podmienkou úhrady všetkých
nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8
písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena
nehnuteľností je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov
spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti : Nesplnené, žiadateľ nesúhlasí s cenou.
442/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta vstúpiť do rokovania s
VVS vo veci výstavby miestnej komunikácie mimo intravilánu mesta v smere od ČOV-ky na štátu
cestu Snina –Humenné. Termín: január 2018
Nové skutočnosti :
Nesplnené, bez posunu.
443/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e prevod hnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta – verejný
vodovod - vetva RO Rybníky a verejná kanalizácia - vetva RO Rybníky, pre Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, Humenné, IČO: 36570460, za cenu
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1,- €. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe predmetný hnuteľný majetok je v správe
ţiadateľa od roku 2004 a v súčasnosti je potrebné na tomto majetku vykonať rekonštrukciu. Ţiadateľ
vykoná nielen rekonštrukciu na vlastné náklady, ale zároveň vykoná na vlastné náklady aj realizáciu
stavby - odkanalizovanie rodinných domov na ulici kpt. Nálepku v Snine v zmysle projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Štefanom Ganajom najneskôr do dvoch rokov od podpísania kúpnej
zmluvy.
Nové skutočnosti :
MsÚ obdržalo stanovisko Protimonopolného úradu- pripravuje sa KZ
449/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 schvaľuje 1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská
Snina, 2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina, 3. Investičný zámer Rekonštrukcia
Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba, 4. Investičný zámer Výstavba miestnej
komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.

Nové skutočnosti :
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina – MŠ Budovateľská podala žiadosť o NFP
na realizácií detského ihriska, o žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.
Bez zmeny
Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina – z dôvodu nepriaznivého stavu
hospodárenia MŠ Palárikova nebola podaná žiadosť o NFP na realizáciu detského ihriska.
Bez zmeny
Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba – mesto
pripravuje žiadosť na Krajský pamiatkový úrad Prešov o stanovisko k štúdii Rekonštrukcie námestia
Božieho milosrdenstva v súlade s VZN mesta Snina o pamätihodnostiach.
Zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Božieho milosrdenstva v Snine bol doručený grafický
návrh riešenia námestia Božieho milosrdenstva v dvoch alternatívach. Vzhľadom na to, že dotknutá
lokalita je zahrnutá do pamätihodnosti mesta v súlade s VZN mesta o pamätihodnostiach štúdia bola
zaslaná k odbornému vyjadreniu na Krajský pamiatkový úrad v Prešove.
Nové skutočnosti :
Mesto v auguste 2018 prevzalo stanovisko KPÚ Prešov k predloženej štúdii. K štúdii KPÚ Prešov
nemá výhrady. Po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na projektovú dokumentáciu
mesto začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.- mesto
Snina požiadalo vlastníka a správcu vodného toku Pčolinka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
OZ Košice o stanovisko a určenie podmienok pre vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
komunikácie.
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Po doručení stanoviska SVP š.p. mesto zrealizuje pracovné rokovanie s vlastníkmi dotknutých
nehnuteľnosti a zároveň dá vypracovať polohopisné a výškopisné zameranie územia pre potreby
vypracovania projektovej dokumentácie.
Nové skutočnosti :
Mesto prevzalo mailovou poštou stanovisko SVP š.p., následne mesto zrealizuje pracovné rokovanie
s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti a oboznámi ich s požiadavkami SVP š.p..

468/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á povinnosť aktualizovať Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 (predložiť doplnok č. 2) najneskôr do 30. 09.
2018.
Nové skutočnosti :
Na najbližšom MsZ bude predložený Doplnok č. 2 k PHSR.
470/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í 1. s prijatím úveru zo Všeobecnej úverovej
banky, a. s., vo výške maximálne 600 000,- € s dobou splatnosti 120 mesiacov na financovanie
investičného zámeru ,,Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácii a odstavných plôch na území
mesta Snina (ďalej len ,,Úver“), 2. s podpisom blankozmenky ako zabezpečenia Úveru spolu s
Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, p o v e r u j e primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby
ako zástupca mesta Snina uzatvoril so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.,zmluvu o úvere a ďalšiu
zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením
Nové skutočnosti :
Úver podpísaný 31.5.2018, beží čerpanie.
475/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) výsledok obchodnej verejnej súťaţe č.
OVS/19/2017 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 423/2017 zo dňa 14. 12. 2017 na predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaţe a
ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. C KN 5066/399,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 21 m2 , k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine, katastrálny odbor, za cenu 778,- € pre Vieru Sitkovú, Snina
Nové skutočnosti :
Splnené, podpísaná NZ, kúpna zmluva až po ukončení výstavby garáže
479/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e 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 pozemok parc. č. CKN 142/65, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 3 425 m2 , vytvorený geometrickým plánom č. 36485551- 18/2018 overený
Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 28. 03. 2018 pod G1 – 107/2018, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € pre spoločnosť MOV plast, s. r. o., Komenského, 069
01 Snina, IČO: 44 727 909, za účelom vybudovania parkovacích miest pre budúce obchodné centrum
v tzv. „Modrej budove“. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ţiadateľ na vlastné
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náklady vybuduje parkovisko pri svojej budove s. č. 2719, ktoré po ukončení kolaudačného konania
prevedie do vlastníctva mesta za 1,- €.
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnené, NZ uzatvorená, plnenie trvá je v lehote.
482/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1385/22,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 56 m2 a stavby – trafostanice so s. č. 3975,
postavenej na pozemku parc. č. CKN 1385/22, zap. na LV č. 770, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za
cenu 7 800,- € za obe nehnuteľnosti, určenú na základe znaleckého posudku č. 41/2018 zo dňa 29. 03.
2018 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods.
1 VZN mesta Snina č. 110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti DIADERM, s. r. o., Nemocnica s poliklinikou,
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36 515 027, zastúpenej konateľkou spoločnosti - MUDr.
Tatianou Hriseňkovou s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a
náklady spojené 52 s prevodom, teda aj náklady vo výške 150,- € za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady za vyhotovenie GP.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, kúpna cena uhradená, podaný návrh na vklad.
483/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc.
č. CKN 1225/207, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 225 m2 a pozemok parc. č. CKN
1225/208, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 578 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre dotknutého podielového vlastníka priľahlých pozemkov na Ul. nad Cirochou – Petra Kovaľa,
trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti : Zámer zverejnený v zmysle zákona, materiál je kopletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorých sa o prevodoch bude rokovať.
484/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitnéhozreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č.
CKN 3806/30, druh pozemku – orná pôda,o výmere 295 m2 , ktorý vznikol GP č. 37002031- 2/2018 z
pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zap. na LV č. 3200, k.
ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Miloslavu
Petruňakovú a Pavla Petruňaka, trvale bytom Snina
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 63/2018, uhradená kúpna cena, podaný návrh na vklad
485/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
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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 pozemok parc. č.
CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179 m2 , ktorý vznikol GP č. 37002031-2/2018 z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Helenu
Močkovskú, trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 62/2018, uhradená kúpna cena, podaný návrh na vklad
486/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č.
CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 179 m2 , ktorý vznikol GP č. 4605332838/2018 z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875
m2 , zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, pre dotknutého vlastníka priľahlého pozemku naPálenčiarskej
ulici v Snine – J.Z., trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
ţiadateľ vlastní priľahlý pozemok parc. č. CKN 3454/3, zap. na LV č. 10516, k. ú. Snina a prevádzaný
pozemok využíva spolu s manželkou 54 viac ako 10 rokov, keďţe oproti predmetnému pozemku býva.
Tento pozemok chce využiť ako záhradu. Nakoľko v blízkosti tohto pozemku býva, tak si ho chce
oplotiť a udržiavať v čistote, pretože sa tam teraz zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorí tam
zanechávajú po sebe neporiadok.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 56/2018, uhradená kúpna cena, podaný návrh na vklad
487/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc.
č. EKN 6001, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 3 875 m2 , k. ú. Snina, zap. na LV č. 8216, z
ktorého boli GP č. 46053328-126/2017 vytvorené pozemky parc. č. CKN 1800/14, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 a CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44
m2 , pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. CKN 1781/33 – PaedDr. Beátu Hrickovú a
Mgr. Jána Hricku, obaja trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ č. 61/2018, uhradená kúpna cena, podaný návrh na vklad
488/2018 Mestské zastupiteľstvo v Sninev súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, vytvorených GP č. 50788060-10/2017 z parciel č. CKN 1813/255, CKN
1813/229, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky: parc. č. CKN 1813/438, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 4 m2 , - parc. č. CKN 1813/439,
druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 23 m2 , - parc. č. CKN 1813/440, druh pozemku - ostatné
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plochy, o výmere 33 m2 , - parc. č. CKN 1813/441, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 27 m2 , parc. č. CKN 1813/443, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 2 m2 , - parc. č. CKN 1813/444,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 40 m2 , - parc. č. CKN 1813/445, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 16 m 2 , - parc. č. CKN 1813/446, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 64 m2 ,
55 - parc. č. CKN 1813/447, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 30 m2 , - parc. č. CKN
1813/448, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 22 m2 , pre dotknutých vlastníkov rodinných
domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej ulici a Ul. Duk. hrdinov. Predmetné
pozemky sa nachádzajú na Ul. Duk. hrdinov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe
vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Podhorskej ulici a Duk. hrdinov majú svoje
pozemky priľahlé k vyššie citovaným parcelám a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať z dôvodu
prístupu k svojim nehnuteľnostiam.
Nové skutočnosti :
Trvá, zabezpečuje spracovanie podkladov na jednotlivcov
489/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob 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 budova telocvične súpisné číslo 1406, postavenej na parcele číslo C KN 7527/6 a
pozemkov parcelné číslo 7527/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 011 m2
,zapísané na liste vlastníctva č. 3200, vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor a
priľahlého pozemku parcelné číslo C KN 7527/31, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 608 m2 ,
ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely 7527/1 geometrickým plánom č. 46053328 – 61/2016,
zhotoviteľom GeoReal East, s. r. o, Snina, IČO: 46053328, overeným Okresným úradom v Snine katastrálny odbor pod G1-134/2016 zo dňa 09. 05. 2016, zapísané na liste vlastníctva č. 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina. IČO: 37
872 150, na dobu určitú od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2038 za nájomné 1,00 €/rok. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe ide o účelovú nehnuteľnosť, ktorá v minulosti slúţila ako
zápasnícka hala. V súčasnosti je v zlom technickom stave a nevyhovuje pre uţívanie. Zápasnícky klub
Vihorlat Snina samostatne a tieţ cez Slovenský zápasnícky zväz bude spolu s mestom vyvíjať aktivity
smerujúce k oprave, resp. rekonštrukcii tohto objektu, vrátane rozšírenia o gymnastickú miestnosť a
modernú posilňovňu, ktoré budú slúžiť nielen zápasníkom, ale aj iným športovým klubom pôsobiacim
v meste Snina.
Nové skutočnosti :
Nesplnené
490/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e 56 a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e)
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 1738/10, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 93 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva Ing.
Milana Gerboca, trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
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491/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e)
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 2581/16, druh pozemku – zastavané plochy, o
výmere 47 m2 , vytvorený GP č. 46053328 – 8/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 22. 01. 2018 pod G1-26/2018, odčlenením z pôvodného
pozemku parc. č. EKN 6045, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 24 469 m2 , zapísaného na LV
č. 8216, do výlučného vlastníctva Petra Makaru, trvale bytom Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
492/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 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 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 sú 2 kusy
zariadení na výrobu technického snehu - SD 700 vrátane snežných hadíc za nájomné 1,- €/rok od 01.
06. 2018 pre Telovýchovnú jednotu Spartak Vihorlat Snina, IČO: 17076901, za účelom ich
prevádzkovania v lyţiarskom stredisku Parihuzovce. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že žiadateľ bol pôvodným prevádzkovateľom týchto zariadení a ţe zabezpečí na vlastné
náklady ich sfunkčnenie tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj zimných športových aktivít a
masového lyžovania.
Nové skutočnosti :
Splnené uzatvorená NZ č. 48/2018
494/2018 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 neziskovú organizáciu
GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983. Predmetom prenájmu je časť
pozemku parc. č. CKN 5066/395, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 950 m 2 , ktorý bol
vytvorený GP č. 34823123-28/2016 vyhotoviteľa Geodetické zdruţenie Snina, Peter Dubjak, Ing.
Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02. 2016 pod G1-54/2016, z
pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, ţe ţiadateľom je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje dané zariadenie a chce vytvoriť
bezpečnú oddychovú zónu pre svojich klientov realizáciou oplotenia a osadením lavičiek. b) Zmluvný
prenájom nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. CKN 5066/395, druh pozemku - ostatné plochy, o
výmere 950 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 34823123-28/2016 vyhotoviteľa Geodetické zdruţenie
Snina, Peter Dubjak, Ing. Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02.
2016 pod G1-54/2016, z pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o
výmere 5 138 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre neziskovú
organizáciu GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, zastúpenú riaditeľom
Ing. Petrom Markovičom, za symbolickú cenu 10,- € za rok.
Nové skutočnosti :
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Splnené, uzatvorená NZ
495/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spôsob nakladania s hnuteľným majetkom
obce - prenájom hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 59
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
rozšírená časť plynovodu na Ul. Pálenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a STL
pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4, č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné 1,€/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D
Nové skutočnosti :
Splnené uzatvorená NZ
498/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – kúpu
pozemkov parc. č. CKN 1224/156, CKN 1224/157, CKN 1224/158 a CKN 1224/26, ktoré boli
vytvorené GP č. 46053328-125/2017 odčlenením z parcely č. EKN 2280, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 39 907 m2 , zapísanej na LV č. 9077, k. ú. Snina, vlastník bývalý Vihorlat, n. p., v správe –
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, do vlastníctva 60 Mesta Snina,
Strojárska 2060/95, IČO: 00323560. Ide o pozemky, na ktorých je zrealizovaná prístupová
komunikácia k železničnej stanici na Stakčínskej ulici.
Nové skutočnosti :
Čiastočne splnené, ešte nie je vrátená KZ z SPF Bratislava.
500/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a Mestskému úradu v Snine na najbliţšie
zasadnutie MsZ predloţiť návrh odpredaja prelúk, ktoré nemajú opodstatnenie. Preluky by mali byť
odpredané ţiadateľom so súhlasom dotknutých vlastníkov uvedených vo vecnom bremene.
Nové skutočnosti :
Prvé návrhy budú predložené na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorom sa o tejto problematike bude
rokovať
501/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta ukončiť najkratším
možným spôsobom nájomnú zmluvu na prenájom hygienických zariadení pre venčenie psov. Termín:
okamžite
Nové skutočnosti :
Beží výpovedná lehota
507/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zhotovenie 220 cm vysokej figurálnej plastiky Jána
Pavla II z bronzu akademickým sochárom Mgr. art. Jaroslavom Drotárom.
Nové skutočnosti :
Do zmeny rozpočtu na rok 2018 a do rozpočtu na rok 2019 budú zapracované finančné prostriedky na
zhotovenie diela. Po schválení rozpočtu budú podpísané zmluvy.
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508/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e kúpu pozemkov od Rímskokatolíckej farnosti Svätého
kríža, Snina, Námestie Jána Pavla II. 854/6, 069 01 Snina, IČO: 31977642, k. ú. Snina, vedené na LV
č. 3378, vedenom Okresným úradom Snina – katastrálny odbor, pre okres Snina, obec Snina.
Predmetom kúpy sú tieto pozemky: - pozemok parc. číslo CKN 1934/1, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 8 008 m2 , za cenu 3 987,00 €, - pozemok parc. číslo CKN 1934/12, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 4 125 m2 , za cenu 2 054,00 €, - pozemok parc. číslo CKN 5582/3, druh
pozemku- trvale trávnatý porast, o výmere 7 110 m2 , za cenu 531,07 €, - pozemok parc. číslo CKN
5586/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 171 m2 , za cenu 9 543,40 €, pozemok parc. číslo CKN 5586/4, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 360 m2 , za
cenu 6 727,40 €, - pozemok parc. číslo CKN 5586/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 4 820 m2 , za cenu 21 121,40 €, - pozemok parc. číslo CKN 5588/2, druh pozemku - orná
pôda, o výmere 460 m2 , za cenu 43,90 €, - pozemok parc. číslo CKN 5590/1, druh pozemku - orná
pôda, o výmere 8 208 m2 , za cenu 773,00 €, 3 - pozemok parc. číslo CKN 5590/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 116 m2 , za cenu 10,39 €, - pozemok parc. číslo CKN 5591/2, druh pozemku orná pôda, o výmere 6 014 m2 , za cenu 2 994,72 €, - pozemok parc. číslo CKN 5591/3, druh
pozemku - ostatné plochy, o výmere 1 092 m2 , za cenu 544,00 €, - pozemok parc. číslo CKN 5591/5,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 353 m2 , za cenu 175,78 €. Celková výmera kupovaných
pozemkov je 42 837 m2 za cenu 48 476,79 €. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností
uhradí kupujúci.
Nové skutočnosti :

Prebieha pripomienkovacie konanie k KZ
509/2018
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 zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Snina, zapísané na LV č. 3200, vedenom Okresným úradom v Snine
– katastrálny odbor, pre okres Snina, obec Snina: - stavba, budova materskej školy súpisné číslo 2718,
postavená na pozemku parc. č. CKN 1508/94, o výmere 853 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a
nádvoria, - priľahlý pozemok parc. č. CKN 1508/107, o výmere 4 375 m2 , druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria, - zastavaný pozemok parc. číslo CKN 1508/94 o výmere 853 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. číslo 1934/16 o výmere 38 m2 , druh pozemku - ostatné
plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 46053328-59/2018 zo dňa 12. 04. 2018 vyhotoviteľom
Georeal East, s. r. o., IČO: 46053328, overeným Okresným úradom Snina – katastrálny odbor pod G1124/2018, odčlenením z parcely CKN 1934/11. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie, nakoľko Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého kríža, Námestie Jána Pavla
II. 858/1, 069 01 Snina, predmet prevodu užíva 14 rokov na základe platnej nájomnej zmluvy. Objekt
slúži ako materská škola pre deti nielen z Ul. 1. mája. V súčasnosti už potrebuje značnú rekonštrukciu,
ktorú nadobúdateľ zabezpečí na vlastné náklady tak, aby objekt bol aj naďalej schopný
prevádzkovania materskej školy; b) zmluvný prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina, zap. na LV 3200, k. ú. Snina, a to: 4 - stavba, budova materskej školy
súpisné číslo 2718, postavená na pozemku parc. č. CKN 1508/94 o výmere 853 m2 , druh pozemku 46

zastavané plochy a nádvoria, za cenu 28 110,40 €, - priľahlý pozemok parc. číslo CKN 1508/107 o
výmere 4375, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria za cenu 17 426,40 €, - zastavaný pozemok
parc. číslo CKN 1508/94 o výmere 853 m2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. za cenu 3
397,60 €, - pozemok parc. číslo 1934/16 o výmere 38 m2 , druh pozemku - ostatné plochy, vytvorený
geometrickým plánom číslo 46053328-59/2018 zo dňa 12 .04. 2018 vyhotoviteľom Georeal East, s. r.
o., IČO: 46053328, overeným Okresným úradom Snina – katastrálny odbor pod G1-124/2018,
odčlenením z parcely CKN 1934/11, za cenu 356,00 €, všetko do vlastníctva Rímskokatolíckej
farnosti Svätého kríža, Námestie Jána Pavla II. 854/6, 069 01 Snina, IČO: 31977642, za celkovú cenu
49 290,40 € za všetky prevádzané nehnuteľnosti. Náklady spojené s vkladom do katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.
Nové skutočnosti :
Prebieha pripomienkovacie konanie k KZ

515/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e 1. investičný zámer Zariadenie
opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina, 2. investičný zámer Domov pokojnej staroby Snina –
Klimatizácia, 3. investičný zámer Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu. Investičné
zámery tvoria prílohu uznesenia.
Nové skutočnosti :

Investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina
Mesto v júni 2018 zabezpečilo vypracovanie štúdie Zariadenie opatrovateľskej služby + Denný
stacionár Snina. Následne bola vypracovaná a podaná žiadosť o NFP z prostriedkov EÚ na
projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby.
Investičný zámer Domov pokojnej staroby Snina – Klimatizácia, a investičný zámer Prestavba
telocvične súp. č. 2533 na športovú halu
Mesto začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie po vyčlenení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta na tento účel.
516/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť zmenu VZN 109/2011 o
bezplatnom prenájme priestorov mestským organizáciám. Termín: september 2018
Nové skutočnosti :
Zmena zatiaľ nebola pripravená
522/2018
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 a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, s ch v a ľ u j e 1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zámer prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej
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verejnej súťaže, 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 tvoria prílohu tohto uznesenia, m e n u j e v súlade s ustanovením §
19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s
majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení: MUDr. Jozef Homza, - Ing. Marián Kníž, - JUDr. Jaroslav Koco, - Ing. Jana Rosičová PhD., - JUDr.
Ján Paľovčík
Nové skutočnosti :
Splnené, na rokovanie 18.10.2018 predkladám na schválenie výsledok OVS

523/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú pozemky parc. č. CKN 5078/252,
druh pozemku – záhrady, o výmere 139 m2 a CKN 5078/248, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 11 m2 , zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov
priľahlých pozemkov na Ul. Gagarinovej – N. L. a Z. L., trvale bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú bezpodielovými vlastníkmi bytu v bytovom dome so
s. č. 1557 a podielovými vlastníkmi parcely č. CKN 5078/50, ktorá je priľahlá k prevádzanému
pozemku parc. č. CKN 5078/252, ktorý využívajú ako záhradku a CKN 5078/248, ktorý je súčasťou
oplotenia pri bytovom dome.
Nové skutočnosti : Zámer zverejnený v zmysle zákona, materiál je kopletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorých sa o prevodoch bude rokovať.

524/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov
prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 181 m2
, vytvorený GP č. 46053328 – 38/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069
01 Snina, overeného dňa 15. 03. 2018 pod G1-91/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č.
EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875 m2 , zapísaného na LV č. 8216, do
výlučného vlastníctva J. Z., trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,
že žiadateľ vlastní priľahlý pozemok parc. č. CKN 3454/3, k. ú. Snina a prevádzaný pozemok využíva
spolu s manželkou viac ako 10 rokov, nakoľko oproti predmetnému pozemku býva. Tento pozemok
chce využiť ako záhradu. Chce si ho oplotiť a udržiavať v čistote, pretože sa tu často zdržiavajú
neprispôsobiví občania, ktorí tam zanechávajú po sebe neporiadok; b) zmluvný prevod nehnuteľnosti
pozemku č. CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 181 m2 , vytvoreného GP č.
46053328 – 38/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 15. 03. 2018 pod G1-26/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017,
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druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875 m2 , zapísaného na LV č. 8216, do výlučného
vlastníctva J. Z., trvale bytom Snina, za cenu 379,77 € za celkovú výmeru 181 m2 s tým, že kupujúci
uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 10
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. v
súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9
ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
525/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov
prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3806/30, druh pozemku – orná pôda, o výmere 295 m2 ,
ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan Grecko – G- GEODET,
Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G1- 38/2018, odčlenením z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva manželov: P. M. a P. P., obaja trvale bytom
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú bezpodielovými
vlastníkmi rodinného domu so s. č. 2329 a ním zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/43, ktorý je
priľahlý k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3806/30. Táto parcela sa nachádza za ich
rodinným domom, dlhodobo ju užívajú, starajú sa o ňu, zveľadili ju a zrekultivovali kvôli stabilite
rodinného domu; b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3806/30, druh pozemku – orná
pôda, o výmere 295 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan
Grecko – G-GEODET, Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G138/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o
výmere 474 m2 , zapísaného na LV č. 3200, do bezpodielového vlastníctva manželov: P. M. a P. P.,
obaja trvale bytom Snina, za cenu 544,50 € za výmeru 295 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. Prevod
je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov. 11 Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
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526/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov
prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina vo
vlastníctve Mesta Snina a to: pozemok parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady, o výmere
135 m2 , zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva A. K., trvale bytom Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a
žiadateľka je výlučnou vlastníčkou bytu v bytovom dome so s. č. 1499 a podielovou vlastníčkou
priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5078/169, CKN 5078/22 a CKN 5078/23, k. ú. Snina. Túto parcelu
využíva ako záhradku už 50 rokov a s týmto účelom ju chce aj odkúpiť a majetkovo- právne
vysporiadať; b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku –
záhrady, o výmere 135 m2 , zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva A. K., trvale bytom
Snina, za cenu 325,95 € za výmeru 135 m2 s tým, že kupujúca uhradí všetky náklady spojené s
prevodom nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa §
14 ods. 3 písm. b) – c) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov spojených s prevodom je v
súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
527/2018
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 12 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 pozemky parc. č. CKN 1800/14, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 9
m2 a parc. č. CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44 m2 , ktoré boli vytvorené GP č.
46053328 – 126/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
overeného dňa 13. 09. 2018 pod G1-255/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6001,
druh pozemku – vodné plochy, o výmere 3 875 m 2 , zap. na LV č. 8216, do bezpodielového
vlastníctva manželov: B. H. a J. H., obaja trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlej parcely č. CKN 1781/33 a rodinného domu
postaveného na predmetnej parcele. Novovytvorené parcely užívajú ako svoje vlastné a chcú si ich
vysporiadať, nakoľko sú k ich pozemkom prihradené; b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov č.
CKN 1800/14, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 9 m2 a parc. č. CKN 1781/48, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 44 m 2 , ktoré boli vytvorené GP č. 46053328 – 126/2017
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2018
pod G1-255/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6001, druh pozemku – vodné
plochy, o výmere 3 875 m2 , zap. na LV č. 8216, do bezpodielového vlastníctva manželov: B. H. a J.
H.,, obaja trvale bytom Snina, za cenu 151,05 € za celkovú výmeru 53 m2 s tým, že kupujúci uhradia
všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm.
e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a §
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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. v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov. Úhrada nákladov
spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
528/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e)
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179
m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan Grecko – G-GEODET,
Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G1- 38/2018, odčlenením z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná 13 pôda, o výmere 474 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva H. M., trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je podielovou vlastníčkou rodinného domu so s. č. 2330 a ním
zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/44, ktorý je priľahlý k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 3806/27. Táto parcela sa nachádza za ich rodinným domom, dlhodobo ju užíva, stará o
ňu a kvôli stabilite rodinného domu ju musela zrekultivovať; b) zmluvný prevod nehnuteľnosti
pozemku č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179 m2 , ktorý bol vytvorený GP č.
37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan Grecko – G- GEODET, Hámorská 4000/40, 069 01
Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G1-38/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN
3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2 , zapísaného na LV č. 3200, do vlastníctva H.
M., trvale bytom Snina, za cenu 377,43 € za výmeru 179 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. Prevod je v
súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov. Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Nové skutočnosti :
Splnené, uzatvorená KZ, zaplatená kúpna cena, podaný návrh na vklad.
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MESTSKÁ RADA

65/2017 Mestská rada v Snine v prípade neakceptácie ponuky mesta na odpredaj nehnuteľností v RO
Rybníky o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať o konkrétnych podmienkach spoločného podniku
mesta a LPUS.
Nové skutočnosti :
Viď Uzn.64/2017
76/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer na starý
cintorín na obnovu domu smútku ako aj rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch.
Nové skutočnosti :
Oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP bol vypracovaný investičný zámer na obnovu starého domu smútku
a starého cintorína.
bez zmeny
77/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a úradu spracovať geometrický plán na pozemky vo
vlastníctve mesta na Ul. gen. Svobodu, ktoré budú predmetom vysporiadania – prevodu pre priľahlých
vlastníkov nehnuteľností s tým, že mesto si ponechá vo vlastníctve min. 1,5 m na prípadnú výstavbu
chodníka alebo rozšírenie miestnej komunikácie.
Nové skutočnosti :
Splnené, samostatné zámery a prevody budu postupne predložené na rokovania MsZ
55/2016 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta podať informáciu na MsZ o
stabilizácii skládky TKO.
Nové skutočnosti :
Informácia podaná 28.06.2017
85/2018 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť Dodatok č. 1 k Nájomnej
zmluve č. 20/2010 podľa alternatívy 1 alebo 2.
Nové skutočnosti :
Ihneď na druhý deň po zasadnutí MsR boli návrhy dodatkov vrátane prijatého uznesenia zaslané
elektronicky na LPUS Ing. Ďuďákovi. K dnešnému dňu(16.04.2018) bez stanoviska LPUS.
Bez zmeny.
Hlavný kontrolór konštatuje zbytočné prieťahy a nečinnosť zo strany LPUS.
91/2018 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na časť budovy mestského úradu (priestory Slovenskej sporiteľne).
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Nové skutočnosti :
Sú uplatnené objednávky jedna na odčlenenie a druhá na znalecký posudok, po obdržaní týchto
znaleckých bude OVS možno vypísať. Trvá
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.
Nové skutočnosti :
UZNESENIE Najvyššieho súdu SR doručené Advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána
27.08.2015 , v ktorom zrušuje rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 20.5.2014 a vec vracia
Okresnému súdu Humenné na ďalšie konanie.
Termín nového pojednávania na OS Humenné nám ešte nie je známy.
Dňa 30.10.2017 bol na MsÚ v Snina doručený návrh na ukončenie poskytovania právnych služieb zo
strany AKRB. Návrh bude predmetom novembrového rokovania MsZ.
Ďalej : viď Uzn. MsZ č.392/2017
Súdny spor spisová značka: 4 Cbi/1/2012-141
Spor vedený na: Krajský súd v Košiciach, sudca JUDr. Vladimír Hrib, PhD
Žalobca: Mesto Snina
Žalovaný: JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty Sukmont Teplo, s. r. o
Predmet : o vylúčenie pohľadávky z konkurznej podstaty.
Nové skutočnosti :
Krajský súd ešte o odvolaní nerozhodol.
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Návrhy zmlúv predložené HK na vzatie na vedomie za časové obdobie
14.06.2018 – 02.10.2018

1./ Zmluva o umeleckom vystúpení
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Air Produktion Slovalia, s.r.o., Košice
Predmet: vystúpenie Tom a Elo a Šmolšou na deň 30.06.2018
Odmena : 1 050 €, vrátane dopravy
2./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Slávka Ignácová, Galanta
Predmet: vystúpenie AC/DC revival na deň 29.07.2018
Odmena : 1 000 €
3./ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluvné strany: Mesto Snina a Arcidiecézna charita Košice
Predmet: príspevok na Denný stacionár na Nám.Jána Pavla II. 2059/2 Snina
Výška príspevku : 67 /mesiac/ obsadené lôžko na 12 lôžok €, na šesť mesiacov spolu 4 824 €
4./ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluvné strany: Mesto Snina a Arcidiecézna charita Košice
Predmet: príspevok na Denný stacionár na Ul. Jána Bottu 142 Snina
Výška príspevku : 28 /mesiac/ obsadené lôžko na 127 lôžok €, na šesť mesiacov spolu 2 856 €
5./ Zmluva o prenájme plynárenského zariadenia
Zmluvné strany: Mesto Snina a SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
Predmet nájmu: STL plynovod
Výška nájomného pre nájomcu (SPP) : 1 €/rok
6./ Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu
Zmluvné strany: Mesto Snina a Atris, s.r.o., Snina
Predmet: servis informačných technológií
Cena za servis : 600 €/ rok s DPH, + 30 € za zrýchlený reakčný čas do 2 hod.
7./ Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Zmluvné strany: Mesto Snina a Ľubomír Ludvik Windoors, Svidník
Predmet: úprava podmienok spolupráce pri nakladaní s odpadom
Doba trvania : 5 rokov, bezplatne
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8./ Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluvné strany: Mesto Snina a Nabl, s.r.o., Bratislava
Predmet: poradenstvo v oblasti životného prostredia
Odmena : 25 €/h + 0,30 €/km
9./ Zmluva o dielo č.301P/2018/WIFI
Zmluvné strany: Mesto Snina a Veducon, s.r.o., Košice
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
Cena : 990 €, vrátane DPH
10./ Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého diela
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
Predmet: vystúpenie na deň 24.11.2018
Podmienky odmeny : cena vstupenky je 14 €, odmena pre dodávateľa je 70%.
11./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Ing. Ján Katkovčin, Humenné
Predmet: vystúpenie skupiny Štramáci z Jasenova na deň 16.09.218
Odmena : 500 € s DPH
12./ Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Animoterapeutické JC, o.z., Snina
Predmet: servis vystúpenie na deň 24.11.2018
Podmienky odmeny : max. 7 500 €

13./ Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Divadlo A. Duchnoviča, Prešov
Predmet: divadelné predstavenie na deň 16.10.2018
Podmienky odmeny : 730 €, s DPH
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