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do

14.06.2018

Čiastková správa č.15/c/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.517/2018 zo dňa 28.06.2018 bola vykonaná finančná kontrola na Základnej škole P.O.H.
v Snine.

Kontrola hospodárenia na P. O. Hviezdoslava za obdobie r. 2015 – 2018 v kontexte informácií
podaných prednostkou MsÚ Ing. Rosičovou, PhD.

Kontrola vykonaná na základe: Uznesenia MsZ v Snine č. 517/2018 zo dňa 28.06.2018

Cieľ kontroly : je preveriť hospodárenie a finančné operácie školy
Kontrolované obdobie:

Kontrolovaný subjekt:

2015 - 2018

Základná škola P.O.H. v Snine

Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : Mgr. Helena Duškievičová
Miesto vykonania kontroly: Mestský úrad v Snine, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Kontrolu vykonal:

Ing. Boris Pargáč

–

hlavný kontrolór mesta Snina

Osoba prizvaná ku kontrole : Ing. Gabriela Nemčíková

v čase: od 30.07.2018 do 31.10.2018 s prerušením
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Kontrolovaný subjekt v rámci pripomienkového konania ku návrhu správy nebol technicky
schopný vyjadriť sa ku nedostatkom zisteným pri „neštandardných“ pohyboch na účtoch školy.
Kontrolovaný subjekt dňa 28.09.2018 podal doplnenie trestného oznámenia o sprenevere OR PZ
v Humennom, kde požiadal políciu o súčinnosť pri zisťovaní majiteľov účtov, kde smerovali
finančné prostriedky z účtov školy. O tejto skutočnosti písomne informoval hlavného kontrolóra
s tým, že požadoval predĺženie lehoty na vyjadrenie sa ku kontrolným zisteniam ohľadne
nezistených platieb na dobu nimi neurčenú. Zo štyroch oblastí, v ktorých kontrolný orgán zistil
nedostatky, mala byť nasledujúcim postupom vyňatá povinnosť kontrolovanej osoby vyjadriť sa
v stanovenej lehote ku tzv. nezisteným platbám, no nijako nebola dotknutá povinnosť vyjadriť sa ku
ostatným oblastiam, kde boli zistené nedostatky. Vzhľadom k týmto skutočnostiam kontrolný orgán
uzatvára časť tejto správy ako Čiastkovú správu (čiastková správa obsahuje výsledok kontroly stavu
len jednej časti predmetu kontroly na účely osobitného postupu a riešenia zistených nedostatkov, vypracúva
sa vtedy, ak je potrebné určitú vec kontrolne uzavrieť ešte pred vypracovaním správy.) v zmysle Zákona

č.357/2015 o finančnej kontrole s tým, že údaje týkajúce sa nezistených platieb budú v čiastkovej
správe neúplné resp. neudané a kontrolný orgán sa vyjadrí ku iným kontrolným zisteniam
vyplývajúcich z kontroly, ktoré boli kontrolovanej osobe predložené na pripomienkovanie v lehote
35 dní. Po doplnení informácií od polície bude správa doplnená o údaje týkajúce sa nezistených
platieb a uzavretá ako celok.

V pripomienkovom konaní, ktoré bolo ukončené doručením odpovede zo strany kontrolovaného
subjektu hlavnému kontrolórovi dňa 29.10.2018 sa kontrolovaný subjekt čiastočne vyjadril ku
nedostatkom zistených v oblasti nezistených platieb ku rámcu zodpovednosti, tieto budú zverejnené po
doplnení informácií kontrolovaným subjektom sprostredkovaných políciou. Ku skutočnostiam
uvádzaných ako kontrolné nedostatky v oblasti základnej finančnej kontroly, verejného obstarávania a
úhrad starých záväzkov z finančných prostriedkov pre nové rozpočtové obdobie sa písomne
v stanovenej lehote nevyjadril, a preto v zmysle Pripomienkovania výsledkov kontroly č.15/2018 zo
dňa 25.09.2018 má kontrolný orgán za to, že stanovisko kontrolovaného subjektu ku obsahu týchto
nedostatkov je bez výhrad.

Popis kontroly :

Na základe výpisov z výdavkových účtov školy som porovnával jednotlivé pohyby na účte
a porovnával, vyhľadával účtovnícku stopu v účtovníctve školy. Podľa jednotlivých komodít som
platby zapisoval do excelovej tabuľky do príslušných vytvorených kolóniek. Porovnával som platby
vo výplatnom termíne s číslami účtov zamestnancov školy. Kvôli obsiahlosti tabuľky čo do stĺpcov
zašlem poslancom MsZ tieto tabuľky aj elektronicky, aj vzhľadom k tomu, že súčtové riadky sú iba
takto rozkliknuteľné. V správe sú tieto tabuľky zaradené ako príloha. Porovnával som uvádzané čísla
účtov na platobných poukazoch a faktúrach. Pri pohyboch na účte, ku ktorým v účtovníctve školy
neevidovali platobný poukaz ,faktúru, porovnával som sumu so súpisom faktúr evidovaných za
príslušný rok a v prípade, že som nenašiel zhodu, som tieto zapísal s príslušným dátumom do tabuľky
v kolónke „ Neidentifikovateľné platby.“ Následne je v príslušnom popise je časovo chronologicky
v poznámkach popísaná daná operácia. Tieto nezrovnalosti boli v rámci pripomienkového konania
s kontrolovaným subjektom poskytnuté na vysvetlenie, kde mal štatutár školy povinnosť vysvetliť
tieto účtovné pohyby a doložiť náležité účtovné doklady. U číslach účtu, ktoré mi sú neznáme,
uvádzam, že pre banky nie je HK partner, ktorému by v rámci odtajnenia bankového tajomstva
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oznámili meno majiteľa účtu. U dvoch účtov, z ktorých vo výpisoch je zrejmé, komu patria, som
mená uviedol v poznámkach. Vzhľadom na obmedzenia z GDPR budú zverejnené poznámky bez
uvedenia čísiel účtov a mien. V kontrole som sa zameral v prvom rade na sledovanie platieb školy, či
a nakoľko použili finančné prostriedky z nového rozpočtového obdobia na vyrovnanie záväzkov
z predchádzajúcich období. V ďalšom na kontrolu depozitných účtov a účtu sociálneho fondu,
vykonávanie základnej finančnej kontroly, vedenie účtovníctva, verejného obstarávania.
Kontrolovaný subjekt bol o otvorení kontroly informovaný listom zo dňa 16.07.2018 s tým, že lehota
na preloženie dokladov ku kontrole bola stanovená na 20.07.2018. Až po intervencii primátora mesta
boli do kancelárie HK doklady doručené dňa 30.07.2018.

Bývalá účtovníčka realizovala platby na svoj účet (toto je zrejmé z výpisov z účtov, kde táto
realizovala platby zo svojho účtu v prospech školy) ako aj na účet svojho manžela ( táto informácia
vyvstala pri kontrole sociálneho fondu) či už z výdavkového účtu školy alebo z účtu sociálneho fondu.
Pričom k týmto platbám nie sú v účtovníctve školy doložené platobné poukazy, faktúry.
Vklady na výdavkový účet školy, depozitný účet školy alebo účet sociálneho fondu školy z účtu
bývalej účtovníčky alebo jej manžela predstavovali sumy ako napr. xxxxxxxxxxxxxx €, či dokonca
xxx € (!) ( na depozitný účet školy), je pritom minimálne čudné, že takéto pohyby nezaznamenal
štatutár školy. Taktiež sumy, ktoré si posielala na svoj účet predstavovali čiastky napr. xxxxxx €. Pri
zbežnej kontrole výpisu z účtu by boli takéto pohyby ľahko identifikované.
Po spočítaní neoprávnených presunov peňazí na vyššie spomínané súkromné účty či už
z výdavkového účtu školy alebo z účtu sociálneho fondu školy v sledovanom období - jedná sa o sumu
xxxx €. Suma vrátených peňazí je na spomenuté účty resp. na depozitný účet školy je vo výške xx €.
Sledované obdobie predstavuje roky 2015 – 2017 a zároveň január 2018, po tomto termíne prevzala
vedenie účtovníctva školy Ing. Gabriela Nemčíková na základe dohody so školou o pracovnej
činnosti.
Jednotlivé neštandardné pohyby na účtoch za jednotlivé roky sú popísané v poznámkach.
Zosumarizované sú iba pohyby na účtoch vyššie spomenutých osôb.
Popisy jednotlivých nejasných pohybov na účtoch popísaných na 17-ich stranách sú vynechané.

• Úhrady starých záväzkov z finančných prostriedkov pre nové rozpočtové obdobie
Pri kontrole použitia finančných prostriedkov na úhradu záväzkov vychádzala kontrola z času
splatnosti faktúr vs čas úhrady resp. z prostriedkov na účte ( výdavkovom či depozitnom) školy
s prihliadnutím na to, akú čiastku na účty zamestnancov alebo do poisťovní, či inú komoditu mala
škola uhradiť a hradila to v nasledujúcom rozpočtovom období.
Komodita
teplo
služby
teplo
služby
vecná réžia
vecná réžia
všeobecný materiál
služby

Dátum úhrady Dátum splatnosti Suma (€ )
13.01.2015
20.11.2014
2 107,44
15.0.12015
25.12.2014
147,00
15.01.2015
19.12.2014
2 753,07
29.01.2015
25.11.2014
520,00
29.01.2015
08.12.2014
749,76
29.01.2015
31.12.2014
587,16
29.01.2015
08.12.2014
2 152,32
29.01.2015
31.12.2014
97,35
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2015

služby
služby
vecná réžia
vecná réžia

29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015

Výplaty miezd a odvody - chýbajúca čiastka zo starého roka

Celková suma

12.11.2014
26.11.2014
31.12.2014
08.12.2014

520,00
198,72
587,16
749,76
11 169,74
28 149,12
39 318,86

Komodita
služby
teplo
všeobecný materiál
služby
teplo

Dátum úhrady Dátum splatnosti Suma (€ )
25.01.2016
22.12.2015
449,00
25.01.2016
17.12.2015
6 933,31
27.01.2016
31.12.2015
143,17
25.01.2016
22.12.2015
449,00
25.01.2016
19.11.2015
4 823,57
12 798,05
30 886,81
Výplaty miezd a odvody - chýbajúca čiastka zo starého roka
Celková suma
43 684,86

2016

Komodita
elektrina
všeobecný materiál
všeobecný materiál
elektrina
všeobecný materiál
služby
vodné a stočné
elektrina
všeobecný materiál
služby
služby
služby
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
teplo
teplo
teplo
poistné
všeobecný materiál
plyn

2017

Dátum úhrady Dátum splatnosti Suma (€ )
17.01.2017
27.12.2016
492,68
25.01.2017
01.11.2016
34,97
25.01.2017
31.10.2016
40,02
25.01.2017
25.11.2016
546,07
25.01.2017
01.12.2016
22,21
25.01.2017
29.12.2016
56,05
25.01.2017
19.12.2016
608,39
17.01.2017
23.12.206
724,31
25.01.2017
22.12.2016
48,47
25.01.2017
16.11.2016
50,15
25.01.2017
17.11.2016
87,07
25.01.2017
14.12.2016
44,25
25.01.2017
12.12.2016
22,50
25.01.2017
14.10.2016
1 194,00
26.01.2017
26.11.2016
147,40
26.01.2017
17.11.2016
6 582,93
26.01.2017
19.12.2016
3 000,00
26.01.2017
18.10.2016
3 818,88
26.01.2017
15.10.2016
384,00
26.01.2017
28.11.2016
227,47
26.01.2017
06.12.2016
160,00
18 291,82
Výplaty miezd a odvody - chýbajúca čiastka zo starého roka
64 458,21
Celková suma
82 750,03
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Komodita
elektrina
elektrina
plyn
všeobecný materiál
telefón
všeobecný materiál
služby
všeobecný materiál
služby
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
všeobecný materiál
služby
služby
všeobecný materiál
služby
Odpad
Vodné a stočné
elektrina
elektrina
elektrina
všeobecný materiál
služby
Odpad
služby
telefón

Dátum úhrady Dátum splatnosti Suma (€ )
12.01.2018
01.10.2017
445,02
12.01.2018
01.10.2017
586,50
12.01.2018
01.10.2017
206,83
16.01.2018
06.11.2017
230,90
16.01.2018
18.12.2017
115,57
16.01.2018
27.10.2017
104,27
16.01.2018
14.11.2017
186,80
16.01.2018
02.11.2017
60,00
16.01.2018
30.11.2017
79,65
16.01.2018
04.12.2017
793,80
16.01.2018
24.12.2017
83,45
16.01.2018
29.10.2017
138,64
16.01.2018
03.12.2017
32,28
16.01.2018
06.11.2017
34,68
16.01.2018
23.11.2017
168,01
16.01.2018
04.12.2017
5,15
16.01.2018
20.11.2017
135,36
16.01.2018
01.11.2017
5,15
16.01.2018
10.11.2017
26,50
16.01.2018
30.11.2017
15,60
23.01.2018
15.11.2017
1 166,88
24.01.2018
12.12.2017
476,54
24.01.2018
28.12.2017
231,19
24.01.2018
28.12.2017
663,04
24.01.2018
28.12.2017
470,74
26.01.2018
13.12.2017
187,20
26.01.2018
27.12.2017
56,05
26.01.2018
25.12.2017
29,76
26.01.2018
14.12.2017
47,20
26.01.2018
18.12.2017
55,95
6 838,71
Výplaty miezd a odvody - chýbajúca čiastka zo starého roka
47 559,64
Celková suma
54 98,35

• Verejné obstarávanie
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený súpis prípadov, u ktorých bol posudzovaný proces vykonania
prieskumov trhu.

Firma

Č. faktúry

Komodita

Suma

Dátum
vystavenia
faktúry

PaedDr. Vladimír
Dzurenda, CSc.
KATSUDO

F2163471

03. 11. 2016

2

PAMAK PM, s. r. o.

2017074

1.Plachta zápasnícka
7,8m x 7,8m
2.Poimka s kobercom
185cmx 40cm x 5m
Oprava strešného plášťa,
stravovania a dielne ZŠ
Hviezdoslavova

1 520,80€

1

35 900€

27. 12. 2017

č

7

2018

4

PaedDr. Čabiňaková
Nadežda
PORTÁL SLOVAKIA
Miroslav Plavka
Ing. Ján Strapco
OXICO

158475

5

6
7

LN Trade, s. r. o
Vozako

160038
2016239

Juraj Semivan Solventplast

201601

Norbert Kačala

160005

3

FV-255/201

09/15

8

9

Gastromarket Tatry s. r. o.

20161474

VFK1600099

11

Distribúcia jazykovej
literatúry
PhDr. Elena Martinčoková

12
13

MB TECH BB s. r. o.
EROGASTROP, s. r. o.

201608479
201602218

14

Marián Juhás - ASTER

20160013

15

Marián Juhás - ASTER

20160012

10

Učebnice AJ

1452€

14. 07. 2015

OPaOS EZ,
bleskozvodov
FAMILY AND
FRIENDS NEW 1CB
FAMILY AND FRIEND
NEW 2CB
PROJECT NEW 4/E 2
SB
Ubytovanie a strava
Traktorová kosačka cc
1020 BHN
Dvere 5-kom. Biele
Žalúzie 12 ks
Montáž demontáž
vyspravky, montáž
žalúzií
Mechanické oškriabania
starého náteru
Ošetrenie stien od plesne
Vysprávky obvodových
stien
Vysprávky poškodeného
stropu
Lešenie
Krytie podlahy proti
mechan. Poškodeniu
Nový náterstien a stropu
EBRO tanier hlboký 24
cm
EBRO tanier plytký 25
cm
Otvárač na konzervy
Náhr. kolies. pre otv.
konzerv
Nôž náhradný na otv.
konz.
Ocieľka diamantová
Lyžica Classic 19cm
Vidlička Classic19,5 cm
Nôž Classic 23cm
Doparava

990€

15. 05. 2015

924€

18. 12. 2015

7 700€
2 899,90€

13. 05. 2016
20. 06.2016

1 054,80€

28. 07. 2016

3 390€

15. 08. 2016

1 091,48€

14. 09. 2016

2 849€

10. 06. 2016

1 353€
1 581,
60€
1 194€

18. 08. 2016
08. 07. 2016

3 582€

16. 09. 2016

Project, 4th Edition 2 SB
Project, 4th Edition 3 SB
Project, 4th Edition 4 SB
Project, 4th Edition 5 SB
Lenovo Yoga Tab 3 PRO
Chladnička Liebherr FKS
5000
Lavička s 2 uzamykacími
botníkmi
Šatníková skriňa s 8
uzam. dverami
Lavička s 2 uzamykacími
botníkmi
Šatníková skriňa s 8
uzam. dverami
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21. 10. 2016

Kontrolné nedostatky :
č.2 – V zázname z predkladania a vyhodnotenia ponúk zo dňa 09.10.2017 je uvedená suma za celý
predmet zákazky vo výške 32 947,37 €. Faktúra č.2017074 zo strany dodávateľa bola však vystavená
na sumu 35 900 €.
č.8 – Vo vyhodnotení Prieskumu trhu na hodnotu zákazky je uvedená forma vykonania prieskumu :
telefonicky. Časový rozdiel medzi ponukou prvého uchádzača a druhého je 15 dní, medzi oslovením
druhého a tretieho( víťazného) uchádzača je časový rozdiel 13 dní. Navyše v spise nie je zaznamenaný
údaj o telefonických číslach, menách osôb, s ktorými bol vykonaný prieskum.
č.11 – Na predmet tejto zákazky škola nevykonala prieskum trhu.

• Vykonávanie základnej finančnej kontroly
Po kontrole účtovných dokladov poskytnutých kontrolovaným subjektom bolo zistených viacero
opakujúcich sa porušení viacerých ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole. Uvádzané sú
iba niektoré z nich.
-

-

Na platobných poukazoch 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.
Na viacerých platobných poukazoch nie je vykonaná základná finančná kontrola, úhrady
komodít, platby sociálnej poisťovni, daňovému úradu...atď

-

Na platobných poukazoch absentujú mená zodpovedných osôb

-

Na mnohých účtovných zostavách, účtovných predpisoch je nevykonaná základná finančná
kontrola

-

Na platobných poukazoch nie sú vyčiarknuté alternatívy, či je alebo nie je FO v súlade
s ponúkanými možnosťami

-

Viaceré faktúry nie sú označené evidujúcou pečiatkou školy s vyznačením dátumu

-

Deklarované súlady na platobných poukazoch sú dubiózne

-

Na niektorých platobných poukazoch je vyznačený účel iný ako je komoditná skladba na
faktúre

-

Viaceré platobné poukazy boli nerealizované, v niektorých prípadoch boli platby sumy
hradené iba čiastočne.

-

Na viacerých platobných poukazoch, hlavne pri platbách do poisťovní, je rozpor v dátumoch
úhrady a vo výškach platieb

-

Mnohé úhrady, vrátane odvodov do poisťovní, boli realizované po termíne splatnosti, čo
vyústilo do viacerých pokút
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-

Faktúry vystavené v zmysle čerpania zo sociálneho fondu školy neboli školou evidované, pred
ich úhradou nebola vykonaná základná finančná kontrola. Zamestnanci, ktorí absolvovali
rekondičný pobyt účtovne spojený pobytom v Kaluži - f.č.20170035 na sumu 2 633,25 € nie
sú podpísaní v zozname účastníkov.

-

Škola nepravidelne odvádzala príspevky do sociálneho fondu.

-

Čísla účtov na niektorých PP nekorešpondujú s číslami účtov dodávateľov na faktúrach

Záver - kontrolné nedostatky
Kontrolný orgán konštatuje porušenie ustanovení § 10, odst. 2 Zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní.
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Na základe spomenutých pochybení kontrolný orgán k o n š t a t u je porušenie ustanovení Zákona
č.357/2015 o finančnej kontrole, Zákona č 431/2002 o účtovníctve(§ 8, odst.1) , Smernice školy na
vykonávanie finančnej kontroly (január 2016).

Za jeden z dôvodov benevolencie pri pokračovaní realizovania neoprávnených presunov peňazí
z účtov školy považuje kontrolný orgán nedôsledné ba až žiadne vykonávanie Základnej finančnej
kontroly jednak na odchádzajúce platby a taktiež na platby prichádzajúce.
Podľa ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole § 7 odst.1

Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie
alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods.4. na príslušných stupňoch riadenia.
Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia základnou finančnou
kontrolou.

Ďalší dôvod, ktorý umožňoval takéto konanie bola skutočnosť, že jedna pracovníčka mala na starosti
kumulované činnosti, čo pri absencii jej kontroly dlhodobo využívala.
Kontrolný orgán ďalej k o n š t a t u j e nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami školy
tým, že neboli včas alebo v plnej výške hradené platby voči dodávateľom a poisťovniam, čo malo za
následok vyrúbenie pokút.
Kontrolný orgán konštatuje porušenie ustanovení zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 5 (2) Riaditeľ zodpovedá za g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na
zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
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Prijaté opatrenia:
Z písomnej správy zo dňa 23.11.2018 vyberám :
Z dôvodov viacerých pochybení a porušení zákonných ustanovení bol ku dňu 16.07.2018
s účtovníčkou rozviazaný pracovný pomer. S účinnosťou od 20.08.2018 bývalá zamestnankyňa
uzavrela dohodu č.223001/2018 o splátkach s uznaním dlhu.
Pracovníci zodpovední za vykonávanie základnej finančnej kontroly a verejného obstarávanie boli
opakovane poučení a upozornení na konzekvencie v prípade porušovania zákona resp. vnútorných
smerníc.

11

Správa č.17/2018

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 hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Základná umelecká škola Snina

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

Cieľ kontroly : preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s

finančnými prostriedkami, zákonnosť, účinnosť, účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení
s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a s vlastnými zdrojmi v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných smerníc školy .
Kontrolované obdobie:

Kontrolovaný subjekt:

2017

Základná umelecká škola v Snine

Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : Katarína Valaliková, DiS. art. – riaditeľka školy
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 04.10.2018 04.10.2018
.
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Ku kontrole boli predložené nasledovné dokumenty :
- faktúry školy za obdobie 01 – 12/2017
- objednávky školy za obdobie 01 – 12/2017
- výpisy z účtov školy za obdobie 01 – 12/2017
- účtovníctvo vedené ku SF
- podklady ku verejnému obstarávaniu
- Smernice a vnútorné predpisy
- agendu pokladne
- podklady ku mzdovej a personálnej agende
Kontrola v kontrolovanom subjekte bola otvorená ku dňu 04.10.2018. Vzhľadom ku
práceneschopnosti HK bola správa o kontrole vypracovávaná až koncom októbra 2018 a zároveň bola
škola vyzvaná na doplnenie podkladov ku kontrole. Riaditeľka ZUŠ písomne požiadala HK
v súvislosti s pripravovanou oslavou výročia založenia školy a v súvislosti s pracovnými cestami
účtovníčky školy o odloženie termínu na dokladovanie materiálov ku kontrole. Nový termín bol
stanovený na deň 15.11.2018.

1. Rozpočet organizácie
Rozpočet na rok 2017 počítal s príjmom vo výške 25 798 €, skutočné naplnenie rozpočtu
predstavovalo sumu 25 212,92 €, čo odpovedá plneniu vo výške 97,7 %.
Plánované príjmy vo výške 429 835 € sa sa reálne naplnili vo výške 429 249,92 €, teda na 99,9 %.
Vo výdavkovej časti rozpočtu napomohli originálne kompetencie vo výške 404 037 €, z vlastných
príjmov boli použité prostriedky na bežné výdavky vo výške 21 762,92 € a 3 450 € na kapitálové
výdavky( kúpa klavíra).

Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k 31.12.2017
v eurách
Ukazovateľ
Základná umelecká škola spolu
Pohľadávky / Záv.voči dodávateľom
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z miezd
Záväzky voči zriaďovateľovi

POHĽADÁVKY
ZÁVAZKY
k 01.01.2017 k 31.12.2017 k 01.01.2017 k 31.12.2017
514,40
584,00
204 054,66
192 755,82
514,40
584,00
305,26
308,77
0,00
0,00
997,00
1 277,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 752,40
191 169,59
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2. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 226 Zákonníka práce a §
228a Zákonníka práce.
V roku 2017 uzatvorila ZUŠ Snina Dohodu o pracovnej činnosti v zmysle ustanovení § 228a ZP s Mgr.
Jaroslavom Jenčom v rozsahu 7 hodín týždenne na hudobný odbor – hra na bicie nástroje. Dohodnutá
odmena bola stanovená na 5 €/h.
Iné formy využitia externých výpomocí v zmysle ZP v roku 2017 neboli realizované.
3. Kontrola cestovných náhrad
Zamestnanci kontrolovaného subjektu realizovali v kontrolovanom období 13 pracovných ciest, ktoré
boli zdokladované a vyútované v zmysle zákona č.283/2003 o cestovných náhradách s vykonaním
náležitej základnej finančnej kontroly v zmysle zákona. Celková suma vyplatených náhrad bola vo
výške 264,64 €.
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z.
Kontrolné nedostatky :
-

Číslovanie uzatvorených zmlúv na stránke kontrolovanej osoby je zavádzajúce,
nekorešponduje so skutočným číslom zmluvy
Evidencia zmlúv neumožňuje vyobrazenie a prečítanie si zmluvy.
Na zverejnených údajoch o zmluvách absentuje údaj o sume (€)

5. Vnútorný mzdový predpis
Kontrolné nedostatky :
2.1.4. “Zamestancovi je možné zvýšiť tarifný plat( str.3) :
a) o osobný príplatok až do výšky disponibilných finančných prostriekov “
Toto je v rozpore so znením zákona, ktorý limituje výšku osobného príplatku zamestnancov.
§ 10 odst. 3 zákona č. 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je
zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Limit osobného príplatku podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje
na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.

6. Verejné obstarávanie
Kontrolné nedostatky :
-

Priesku trhu pri obstaraní komodity z PP 125/2017 na úhradu sumy 1 300 € zo dňa 6.12.2017
nebol vykonaný preukázateľne, absentujú dátumy obdržania (aj vytvorenia) jednotlivých ponúk,
absentuje informácia o spôsobe prieskumu trhu
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-

Na vystavených objednávkach po ukončení prieskumu trhu absentuje vysúťažená suma

7. Kontrola zmlúv a faktúr, výpisov z účtov
Kontrolné nedostatky :
-

Faktúra č.2017300075 zo dňa 30.06.2017 za občerstvenie pre zamestnancov ( SF) nefiguruje v
Knihe došlých faktúr

-

Faktúra č.2017075 zo dňa 30.03.2017 za prepravu zamestnancov ( SF) nefiguruje v Knihe
došlých faktúr

-

Faktúra č.FV179032 zo dňa 22.03.2017 prenájom zariadenia pre zamestnancov ( SF)
nefiguruje v Knihe došlých faktúr

-

Kontrolovaný subjekt pri evidencii prijatých faktúr na odtlačku pečiatky nevypisuje číslo
záznamu, číslo spisu.

8. Personálna agenda
V školskom roku 2017/2018 bolo v ZUŠ Snina zamestnaných celkovo 27 pedagogických zamestnancov
a štyria nepedagogickí zamestnanci.
Osobné spisy zamestananca obsahovali :

- žiadosť o prijatie do zamestnania, - osobný dotazník,- profesijný životopis, - doklad o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní (preukazuje sa splnenie kvalifikačného predpokladu), doklad o preukázaní
bezúhonnosti - výpis z registra trestov - údaj o započítanej praxi, - osvedčenie (odborná spôsobilosť,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti), - menovací dekrét starostu, pracovná zmluva, - u vedúcich
zamestnancov (majetkové priznanie podľa §10 zákon o výkone práce, vo verejnom záujme), - opis
pracovnej činnosti – pracovná náplň, - oznámenie o výške a zložení funkčného platu, - záznam o
vykonaní inštruktáže o bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, - hmotná zodpovednosť za hodnoty
zverené na vyúčtovanie podľa § 177 ZP, § 182 ZP, - potvrdenie o absolvovaní vstupnej lekárskej
prehliadke.
Dohodu o hmotnej zodpovednosti podpísal ontrolovaný subjekt s účtovníčkou pani Ivetou Hudákovou
dňa 16.07.2014.
Zamestnanci, ktorí používajú v práci účebné pomôcky majú podpísané poverenia na zodpovednosť za
zverené učebné pomôcky podľa § 185 ZP. Zoznam učebných pomôcok a vymedzenie persnálnej
zodpovednosti sú uvedené v invetárnych záznamoch.
V rámci pripomienkového konania uviedol kontrolovaný súbjekt ku nedostatkom nasledovné :
-Kontrola dodržiavania zákona č. 21112000 Z.z.
pri číslovaní uzatvorených zmlúv na stránke sme uvádzali naše interné číslo, opravíme na číslo
zmluvy,pri zverejnených zmluvách doplníme scan na zverejnených údajoch
o zmluvách
sme doplnili sumu.
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- Vnútomý mzdový predpis
Opravili sme smernicu:
2.1.4. „Zamestnancovi je možné zvýšiť tarifný plat:
a) o osobný príplatok až do výšky 100% platovej tarify najvyššieho stupňa platovej triedy, do
ktorej je zamestnanec zaradený.
-

Verejné obstarávanie

pri preberaní cenových ponúk sme si nevšimli, že absentuje dátum, dátum doplníme, na
vystavených objednávkach po ukončení prieskumu trhu chýbala suma, sumu doplníme.

- Kontrola zmlúv a faktúr, výpisov z účtov
- všetky tri faktúry zo SF sme doteraz evidovali v interných dokladoch, zavedieme knihu
došlých faktúr pre SF,

- pri evidencií prijatých faktúrach na odtlačku pečiatky budeme zapisovať číslo záznamu poradové číslo faktúry.

Prijaté opatrenia :
pri číslovaní uzatvorených zmlúv na stránke uvádzať číslo zmluvy,
pri zverejnených zmluvách kontrolovať pridanie scanu a jeho možnosť otvorenia, pri
zverejnených údajoch o zmluvách, v ktorých je uvedená suma, uvádzať sumu, na
vystavených objednávkach po ukončení prieskumu uvádzať sumu
faktúry zo SF evidovať v došlých faktúrach pre SF,
pri evidencií prijatých faktúrach na odtlačku pečiatky zapisovať číslo záznamu poradové číslo faktúry.
T: stály
Z: účtovníčka
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Správa č. 18/2018
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.

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

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

Kontrola vykonaná na základe:

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2018

Cieľ kontroly: : Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta k 30.09.2018

Kontrolované obdobie: po v cieli kontroly stanovený termín

Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad Snina
Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : Ing. Dana Mariničová

Kontrolu vykonal :

Ing. Boris Pargáč – hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 13.11.2018 do 20.11.2018
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Podľa § 17 ods. 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy), dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6
preveruje pred ich prijatím kontrolór obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania obcou podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu financií. Podľa § 17 ods. 15 vyššie uvedeného zákona, hlavný kontrolór obce sleduje
počas rozpočtové roka stav a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov
10 až 12 je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Podľa § 17 ods. 10 vyššie uvedeného zákona, ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50%
a nedosiahne 58%, primátor mesta je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať
a predložiť zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodni celkovú sumu dlhu mesta spolu s návrhom
opatrení na jeho zníženie Mestské zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu primátora mesta do 15
dní odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie mestskému
zastupiteľstvu je povinný primátor mesta túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.
Podľa § 17 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak celková suma dlhu
podľa odseku 9 dosiahne 58% a nedosiahne 60%, okrem realizácie postupov podľa odseku 10, mesto
je povinné do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho
vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b), pričom schodok rozpočtu mesta môže vzniknúť len z dôvodu použitia
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu mesta môže
rovnako vzniknúť z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov mesta.
Podľa § 17 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak celková suma dlhu
podľa odseku 9 dosiahne 60% a viac, okrem realizácie postupov podľa odsekov 10 a 11, mesto je
povinné uplatňovať postupy podľa osobitného predpisu.
Podľa predložených dokladov bol stav dlhu mesta k 30.09.2018 nasledovný: celková suma dlhu
2 440 745,24 € - pozostáva z týchto záväzkov :
*úver na investičné akcie mesta (zostatok)
- Prima Banka – 427 448,54 €, mesačná splátka je 20 350 €
- SLPS
– 379 300,82 €, mesačná splátka je 6 524 €
- VÚB
– 857 008,88 €, mesačná splátka je 8 928 €
- VÚB
– 548 918,00 €, mesačná splátka je 5 357 €
*splátky subjektu po schválení MsZ
- VÚB
– 150 304,00 €, mesačná splátka je 3 854 €
*mimosúdne vyrovnanie schválené MsZ
- VÚB
– 77 765,00 €, mesačná splátka je 5 182 €
Celková mesačná suma splátok je vo výške

50 195 €
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Vývoj dlhového zaťaženia mesta Snina v priebehu roku 2018
Stav ku dňu
31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018

Bežný príjem ku
31.12.2017 v €
13 060 646,70
13 060 646,70
13 060 646,70

60 % bežných
príjmov v €
7 836 388,02
7 836 388,02
7 836 388,02

Suma dlhu
celkom v €
2 159 686,42
2 025 172,42
2 440 745,24

Percentuálne
vyjadrenie dlhu
16,53
15,51
18,69

Vzhľadom na vyššie uvedené k o n š t a t u j e m, že stav a vývoj dlhu mesta je priaznivý a mesto
Snina dodržiava pravidlá uvedené ustanovenia § 17 v odsekoch 2 až 7 zákona č.563/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V najbližšom období( v úvodných mesiacoch roku 2019) počíta Mesto Snina s čerpaním úveru
v súvislosti s výstavbou krytej plavárne vo výške 3 665 000 €, čo sa prejaví zvýšením dlhu mesta na
predpokladanú úroveň 38, 79 %.
.

Kontrolovaný subjekt bol so správou – bez kontrolných nedostatkov – oboznámený 20.11.2018.
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Návrh správy č. 19/2018
o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti
u subjektov pod kontrolnou pôsobnosťou hlavného kontrolóra mesta.

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

Kontroly príjmov mesta so zameraním na miestne dane za ubytovanie za roky 2016,2017

Kontrola vykonaná na základe:

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2018

Cieľ kontroly : spôsob výberu miestnej dane v zmysle zákona č.582/2004

Kontrolované obdobie: 2016,2017

Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad Snina
Za kontrolovaný subjekt súčinný pri kontrole : Mgr. Andrej Lavička

Kontrolu vykonal :

Ing. Boris Pargáč

– hlavný kontrolór mesta Snina

V čase: od 13.11.2018 do 20.11.2018
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Schválený plánovaný rozpočet mesta Snina v časti bežných
v roku 2016 predstavoval celkovo plánovanú čiastku 5 878 Eur.
výšku 6 220 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 105,82 %,
príjmy vo výške 8 572,65 Eur, skutočné plnenie dosiahlo výšku
plnenie rozpočtu na 87,13 %.

príjmov – za ubytovanie
Skutočné plnenie dosiahlo
v roku 2017 boli plánované
7 469,05 Eur, čo predstavuje

Mestský úrad v Snine evidoval v roku 2016 celkovo 15 subjektov poskytujúcich odplatné
ubytovacie kapacity, v roku 2017 ich bolo 16, ktoré sú v zmysle VZN č.117/2012 o miestnych
daniach a poplatkoch , zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. povinní uhrádzať v
prospech Mesta Snina ako správcu dane miestnu daň z ubytovania.
Správa dane vykonávaná finančným oddelením MsÚ Snina /ako správcom dane/ bola vykonávaná v
zmysle 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov.
Daňovníci, ktorí v roku 2016 a v r o k u 2 0 1 7 priznali povinnosť platiť miestnu daň z
ubytovania v zmysle časti V., zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, boli evidovaní na základe hlásenia k miestnej dani
za ubytovanie.
Mesto Snina, ako správca dane, prijímalo miestnu daň za ubytovanie v roku 2016 a 2017 na
základe hlásenia daňovníka k miestnej dani za ubytovanie
v zmysle zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov s použitím zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa platného VZN mesta Snina
č.117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Nedoplatky na dani za ubytovanie celkovo činili k 31.12.2016 sumu 0,00 Eur, ku 31.12.2017
predstavovala výška pohľadávok sumu 1 103,60 Eur.
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Zoznam daňových subjektov odvádzajúcich poplatky za ubytovanie za kontrolované obdobie.

Rok
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IČO
00617318
32382316
14292793
36480916
34821422
44273380
37006550
34818901
36477109
36472166
36472182
42382530
37878247
36490580
37006045

Právnická osoba
Bytové družstvo, Snina
Daniela Fridrichová
Dušan Cicko - HRATEGA
EUROHARMEN, s.r.o.
Ladislav Jurpák
Marek Legemza
Mária Čornaničová
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL
METRONEX, s.r.o.
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
ROTAX-ARCH, spol. s r.o.
Spojená škola internátna
Stredná odborná škola Snina
SUPTRANS G.T.M s.r.o.
Štefan Labanič - LORD

Predpis
758,80
32,40
1236,00
114,40
718,40
308,80
-163,20
207,20
1251,25
755,20
28,40
2723,20
6,00
269,40

Platba Rozdiel Adresa
758,80
0,00 Budovateľská 2204/11
32,40
0,00 Jesenského 1658/22
1236,00
0,00 Kalinčiakova 1943/6
114,40
0,00 Strojárska 104 0
718,40
0,00 1. mája 2055/7
308,80
0,00 Komenského 806/27
--- Snina 677
108,80
54,40 Dlhé nad Cirochou 359
207,20
0,00 Staničná 1024/7
1251,25
0,00 Fidlikova 3
755,20
0,00 Fidlikova 3
28,40
0,00 Palárikova 1602/1
2723,20
0,00 Sládkovičova 2723/120
6,00
0,00 Stakčínska 755/5
269,40
0,00 P. Jilemnického 1901/6

Rok
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

IČO
00617318
45272859
32382316
14292793
36480916
34821422
44273380
37006550
34818901
36477109
36472166
36472182
42382530
37878247
36490580
37006045

Právnická osoba
Bytové družstvo, Snina
CENTRUM 1 s.r.o.
Daniela Fridrichová
Dušan Cicko - HRATEGA
EUROHARMEN, s.r.o.
Ladislav Jurpák
Marek Legemza
Mária Čornaničová
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL
METRONEX, s.r.o.
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
ROTAX-ARCH, spol. s r.o.
Spojená škola internátna
Stredná odborná škola Snina
SUPTRANS G.T.M s.r.o.
Štefan Labanič - LORD

Predpis
392,40
-70,80
866,40
97,20
227,40
252,80
499,00
136,00
198,80
140,00
60,00
8,00
2471,60
184,40
273,20

Platba Rozdiel Adresa
392,40
0,00 Budovateľská 2204/11
--- Strojárska 2206/97
70,80
0,00 Jesenského 1658/22
866,40
0,00 Kalinčiakova 1943/6
97,20
0,00 Strojárska 104 0
227,40
0,00 1. mája 2055/7
252,80
0,00 Komenského 806/27
499,00
0,00 Snina 677
149,60
-13,60 Dlhé nad Cirochou 359
198,80
0,00 Staničná 1024/7
140,00
0,00 Fidlikova 3
60,00
0,00 Fidlikova 3
8,00
0,00 Palárikova 1602/1
2471,60
0,00 Sládkovičova 2723/120
184,40
0,00 Stakčínska 755/5
273,20
0,00 P. Jilemnického 1901/6
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Kontrolné zistenia :

1. V predmetnom VZN je v § 10, odst.10 uvedená povinnosť platiteľa dane odvádzať
vybratú daň mesačne, no v odst.9 je uvedená oznamovacia povinnosť pre platiteľa dane ,
ktorá nestanovuje mesačnú periódu. Preto navrhujem upraviť túto povinnosť v danom
odseku, tak , aby to korešpondovalo s lehotou stanovenou v odseku 10, § 10.
Mám za to, že autori VZN mali snahu, aby táto povinnosť bola každomesačná, no z textu
nevyplýva jednoznačne takýto imperatív.
(9) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné
oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom uvedie názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa, označenie a
adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie za ktoré sa prehľad predkladá, celkovú ubytovaciu kapacitu
zariadenia, počet prenocovaní za daný mesiac, výpočet dane, meno, priezvisko, funkciu osoby, ktorá
zostavila prehľad. Písomné oznámenie preloží platiteľ dane za každé ubytovacie zariadenie na území
mesta samostatne.
(10)Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie bez vyrubenia do 15 dní po ukončenia
mesiaca za predchádzajúci mesiac
Kontrolný orgán odporúča , aby vo VZN bolo slovo “obdobie” nahradené slovom “mesiac”
2. Podľa obsahu Podrobných zostáv platiteľov dane za ubytovanie za roky 2016 a 2017
vyplýva,že aj keď väčšina platieb je uhrádzaných v stanovený čas, stáva sa u každého zo
subjektov , že porušuje ustanovenia VZN mesta Snina č.117/2012
o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tým, že
odvedenia dane nie sú realizované do 15 dní v nasledujúcom mesiaci.

Jedná sa o nedodržanie dátumu odvedenia dane za ubytovanie.

(10)Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca
za predchádzajúci mesiac.

3.

Ďalej bolo zistené porušenie ustanovení predmetného VZN v tom, že platby a hlavne písomné
oznámenia ku dani za ubytovanie nie sú predkladané mesačne, ako je to uvedené v § 10 odst.9,
ale sporadicky. Niektorý subjekt raz ročne, iný 2 x ročne, 4 x ročne , niektorý obmesiac.
Kontrolný orgán má za to, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať i nulové oznámenie.

10)Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca
za predchádzajúci mesiac. (9) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane
písomné oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom uvedie názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa, označenie a
adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie za ktoré sa prehľad predkladá, celkovú ubytovaciu kapacitu
zariadenia, počet prenocovaní za daný mesiac, výpočet dane, meno, priezvisko, funkciu osoby, ktorá zostavila
prehľad. Písomné oznámenie preloží platiteľ dane za každé ubytovacie zariadenie na území mesta samostatne.
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4.

Viacerí platitelia daní nerešpektujú ustanovenia § 10 odst. 9 v tom, že v písomnom oznámení
ku dani za ubytovanie neuvádzajú celkovú kapacitu zariadenia.(okrem spoločnosti
Euroharmen, s.r.o.)

5. Mesto Snina daňovým subjektom, ktorí oneskorene uhrádzali platby za daň
z ubytovania v kontrolovanom období roku 2016 a 2017 nevyrúbilo úrok z
omeškania.
Útvar hlavného kontrolóra o d p o r ú č a zvážiť možnosť uplatňovania úrokov z
omeškania v zmysle zákona č.563/2009 Z.z. v prípadoch omeškania platenia dane.
Týmto opatrením by sa zvýšila platobná disciplína a príjem do rozpočtu Mesta
Snina.
Úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa §156, ods. 1., zákona č. 563/2009 Z.z.( daňový poriadok), ak
daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v
lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane:
a) daň alebo rozdiel dane,
b) preddavok na daň,
c) splátku dane,
d) vybraný preddavok na daň,
e) daň vybranú zrážkou,

f) zrazenú sumu na zabezpečenie dane,
pričom správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa odseku 1. Úrok z omeškania za
neodvedenie dane z ubytovania v riadne stanovenom termíne na základe platobných výmerov a v zmysle
§156, ods.1., zákona 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov,
6. Počas roku 2016 a 2017 mesto Snina ako správca dane prostredníctvom finančného
oddelenia nevykonávalo kontroly u jednotlivých daňových subjektov.
Útvar hlavného kontrolóra o d p o r ú č a zaviesť kontroly priamo u jednotlivých daňových
subjektov. Celkovo by prijatím tohto opatrenia bolo možné zvýšiť príjem do rozpočtu mesta
Snina za výber na dani za ubytovanie v meste Snina. Subjekty, ktoré si nesplnili ohlasovaciu
povinnosť a neprihlásili sa k plateniu dane za ubytovanie, nie sú mestom Snina evidované.
V tomto prípade by bolo účinné zvýšiť súčinnosť s ostatnými orgánmi štátnej správy, ako aj
zvýšiť počet kontrol v teréne.
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Prijaté opatrenia :
1. Pri najbližšej úprave VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady upraviť text pojednávajúci o povinnostiach platiteľa
dane za ubytovanie v zmysle odporúčania z kontroly a nahradiť slovo „obdobie“ slovom
„mesiac“
Zodpovedný:
vedúci
finančného
oddelenia
Termín: pri najbližšej úprave VZN
2. Písomne upozorniť platiteľov dane za ubytovanie na povinnosť dodržiavať termín
písomného oznámenia k dani za ubytovanie do 10 dní po ukončení mesiaca, zaplatenia
dane za ubytovanie do 15 dní po ukončení mesiaca, povinnosť predkladať mesačne aj
nulové hlásenie k dani za ubytovanie a v hlásení uvádzať aj kapacitu ubytovacieho
zariadenia
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: 10.01.2019
3. Vyrubiť úrok z omeškania z dane za ubytovanie za roky 2016 a 2017
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: 15.06.2019
4. Vykonať raz ročne kontrolu v ubytovacích zariadeniach so zameraním platenia dane za
ubytovanie.
Zodpovedný: Mgr. Andrej Lavička
Termín: stály
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Externé kontroly organizáciách mesta Snina ukončené do 14.06.2018

Mestský úrad v Snine, oddelenie sociálnych služieb a rodiny
Kontrolný orgán: Implementačnej agentúry MPSVaR SR
Cieľ kontroly:







dodržiavanie podmienok Zmluvy o spolupráci č. N20160812001,
dodržiavanie Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ,
fyzický súlad podkladov s aktuálnym stavom projektu,
kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o spolupráci,
kontrola dodržiavanie pravidiel publicity,
kontrola uchovávania dokumentov podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení.

Kontrolované obdobie: od 01.11.2016 do 31.01.2017
Dátum vykonanej kontroly: 16.10.2018
Kontrolné zistenia: Pri výkone kontroly neboli zistené vážne nedostatky a porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov, porušenia podmienok Zmluvy o spolupráci a Príručky pre zapojené
subjekty do NP PVSSKIKÚ.
Sankcie, resp. opatrenia: žiadne

Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina
-Kontrolný orgán: EKOTEC spol s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
Cieľ kontroly: Bezpečnosť detského ihriska a jeho zariadení
Dátum vykonanej kontroly: 27.09.2018
Kontrolné zistenia: Obnova náteru na zariadeniach vhodnou farbou určenou výrobcom a taktiež pre zvýšenie
bezpečnosti použiť iný vhodný typ materiálu dopadovej plochy

Sankcie, resp. opatrenia: žiadne, Protokol č. 30/9/2018 zo dňa 02.10.2018

-Kontrolný orgán: DXa, s.r.o. Ing.Jozef Malenky, Snina
Cieľ kontroly: Zabezpečenie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov
Dátum vykonanej kontroly: 25.10.2018
Kontrolné zistenia: Potvrdenie o vykonaní kontroly hasiacich prístrojov (25.10.2018)
Protokol z vykonanej tlakovej skúšky požiarnych hadíc ; Protokol kontrola stavu rozvodov požiarnej vody

Sankcie, resp. opatrenia: žiadne
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Základná škola Ul. Komenského 2666/16 Snina
Kontrolný orgán: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - BOZP
Cieľ kontroly: Kontrola plnenia vybraných úloh zamestnávateľa v oblasti BOZP
Dátum vykonanej kontroly: 23.11.2018
Kontrolné zistenia: Neboli v protokole č. 1/2018/27/VK konštatované. Drobné nedostatky boli počas
kontroly odstránené.

Sankcie, resp. opatrenia: Na najbližšej porade vedenia školy a ZV Zo OZ PŠaV prerokovať výsledky
kontroly

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
o výmere
m2 (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m2, CKN 5591/5
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:
Splnené. Zmluvy uzatvorené, zverejnené, LV
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).
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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“.
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.
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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 kompletný, 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
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

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
HK navrhuje MsZ uvažovať o zrušení dlhodobo nesplnených uznesení
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,- €.
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Nové skutočnosti : Bez zmien, nesplnené, žiadateľ zatiaľ nedoložil dopravnú projektovú
dokumentáciu..
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.
Časť Dátové rozvody je ukončená.

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..

376/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta doplniť „Rokovací
poriadok MsZ“ o interpelácie občanov.
Nové skutočnosti:
Zatiaľ nebol pripravený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ.
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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
2
m,
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..
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.
Obstarávanie bolo zrušené kvôli obštrukciám zo strany víťazného uchádzača.
V súčasnosti pripravuje oddelenie výstavby podklady pre vyhlásenie novej súťaže.
.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.
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 :
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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. . V roku 2018 boli realizované medzihrobové chodníky vo výške 2 280 €,
nepreinvestovanú čiastku mesto navrhuje presunúť do 1.zmeny rozpočtu v roku 2019 vo výške 2 720 €.
426/2017 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú jednotlivé časti
parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 34 842 m2 , zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a
priľahlých pozemkov na Ul. gen. Svobodu v zmysle GP č. 46053328-39/2014 zo dňa 14. 11. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, 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..

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 :
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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,
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
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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
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 :
Splnené, zmluva zverejená
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.
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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.
Bez zmeny
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.

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..
Mesto zrealizovalo stretnutie s vlastníkmi daných pozemkov a oboznámilo ich s požiadavkami SVP,
š.p. na výstavbu cesty. Mesto začne VO na zhotoviteľa po vyčlenení finančných prostriedkov
v rozpočte mesta na tento účel.
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.
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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 kompletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorých sa o prevodoch bude rokovať.
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
plochy, o výmere 33 m2 , - parc. č. CKN 1813/441, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 27 m2 , parc. č. CKN 1813/443, druh pozemku -ostatné plochy, o výmere 2 m2 , - parc. č. CKN 1813/444,
druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 40 m2 , - parc. č. CKN 1813/445, druh pozemku - ostatné
plochy, o výmere 16 m 2 , - parc. č. CKN 1813/446, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 64 m2 ,
55 - parc. č. CKN 1813/447, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 30 m2 , - parc. č. CKN
1813/448, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 22 m2 , pre dotknutých vlastníkov rodinných
domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej ulici a Ul. Duk. hrdinov. Predmetné
pozemky sa nachádzajú na Ul. Duk. hrdinov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Podhorskej ulici a Duk. hrdinov majú svoje
pozemky priľahlé k vyššie citovaným parcelám a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať z dôvodu
prístupu k svojim nehnuteľnostiam.
Nové skutočnosti :
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 slúžila ako
zápasnícka hala. V súčasnosti je v zlom technickom stave a nevyhovuje pre užívanie. Zápasnícky klub
Vihorlat Snina samostatne a tieţ cez Slovenský zápasnícky zväz bude spolu s mestom vyvíjať aktivity
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smerujúce k oprave, resp. rekonštrukcii tohto objektu, vrátane rozšírenia o gymnastickú miestnosť a
modernú posilňovňu, ktoré budú slúţiť nielen zápasníkom, ale aj iným športovým klubom pôsobiacim
v meste Snina.
Nové skutočnosti :
Splnené, zmluva je zverejnená
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 najbližšie
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 :
Splnené, zmluva bola ukončená ku dňu 31.10.2018.
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 :
Dňa 18.10.2018 bolo zmenou rozpočtu schválených pre rok 2018 vyčlenenie finančného balíka na túto
realizáciu vo výške 17 820 € a pre rok 2019 vo výške 20 886 €. Práce na tomto diele sú už započaté,
prvé faktúry sú už uhradené.
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 –
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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.
Na základe schváleného projektového zámeru v januári 2019 začalo verejné obstarávanie na
zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
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.

Bez zmeny
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
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, zmluva je zverejnená
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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 kompletný, prevod bude predložený
na najbližšie rokovanie MsZ, na ktorých sa o prevodoch bude rokovať.
532/2018 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 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: - stavba súpisné číslo 1420 nachádzajúca sa na Ul.
vihorlatskej, postavená na pozemku parc. číslo C KN 2297/67 o výmere 1 016 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parcelné číslo CKN 2297/67 o výmere 1 016 m2 , druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parcelné číslo CKN 2297/69 o výmere 2 225 m2 ,
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 2 všetky nehnuteľnosti zapísané na LV č. 6513,
vedenom Okresným úradom Snina – katastrálny odbor pre okres Snina, obec Snina, k. ú. Snina, pre
Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína, s. r. o., Staničná 1030/13 Snina, IČO: 44 689 527.
Nové skutočnosti :
Na najbližšie zasadanie MsZ, kde budú prerokovávané majetkoprávne materiály, bude predložený
návrh na odpredaj.
533/2018 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 a) 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: - stavba súpisné číslo 1406, postavená na parcele
CKN 7527/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 011 m2 , zapísaná na LV č.
3200, - pozemok parc. č. 7527/6, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 1 011 m2, zapísaný na LV
č. 3200, - pozemok parc. č. C KN 7527/31, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
608 m2 , zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre Zápasnícky klub Vihorlat
Snina za 1,- € ročne, IČO: 37 872 150, na dobu určitú od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2038. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o účelovú stavbu, ktorá v minulosti slúžila ako
zápasnícka hala a v súčasnosti je v zlom technickom stave. Zápasnícky klub svojpomocne z rôznych
fondov a tiež cez Slovenský zápasnícky zväz zabezpečí opravu, resp. rekonštrukciu tohto objektu
vrátane rozšírenia o gymnastickú miestnosť a modernú posilňovňu, ktorá bude slúžiť nielen
zápasníkom, ale aj iným športovým klubom pôsobiacim v meste Snina; b) podmienky prenájmu, ktoré
budú zapracované do nájomnej zmluvy: − nájomca sa zaväzuje uskutočniť opravu, resp. rekonštrukciu
v rozsahu, ktorý umožní funkčné a účelové využívanie predmetu prenájmu, najneskôr do troch rokov
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odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Nesplnenie tejto lehoty je závažným dôvodom na zrušenie
nájomnej zmluvy, − v prospech nájomcu sa zriadi predkupné právo pre prípady, že dôjde počas
platnosti nájomnej zmluvy k jej ukončeniu, najskôr však až po uplynutí 10 rokov užívania odo dňa
ukončenia rekonštrukcie, − v prípade nesplnenia termínu opravy, resp. rekonštrukcie má prenajímateľ
právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške trojročného nájomného určeného podľa platných sadzieb v
zmysle VZN a následne z dôvodu nesplnenia účelu prenájmu má prenajímateľ právo nájomnú zmluvu
zrušiť.
Nové skutočnosti :
Splnené, zmluva je zverejnená.
534/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e a) výsledok obchodnej verejnej súťaže č.
OVS/22/2018 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 522/2018 zo dňa 28. 06. 2018 na prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaže a
ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov, prenájom nebytových priestorov na ZŠ P. O. Hviezdoslava – školská
jedáleň s príslušenstvom na elokovanom pracovisku na Ul. 1. mája o celkovej výmere 816,16 m2 pre
spoločnosť JK HOME, s. r. o., Študentská 1458/21, 069 01 Snina, IČO: 51 800 756, za nájomné
5 005,- € za rok. Účel prenájmu – zariadenie spoločného stravovania, jednorazové spoločenské akcie
Nové skutočnosti :
Splnené, zmluva je zverejnená
537/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine po prerokovaní predloženého návrhu u k l a d á Mestskému
úradu v Snine:
1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina schvaľovacou doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina, kópiu uznesenia a všeobecne
záväzného nariadenia na Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky a na príslušný
stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom štátnej
správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona, § 6 ods. 8, 9, 10
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina, ktorý spolu s
kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
5. Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina pri posudzovaní jednotlivých
investícií v meste a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.
Nové skutočnosti :
VZN nadobudlo účinnosť dňa 30.11.2018, následne boli splnené požadované opatrenia.
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546/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie Zmien a
doplnkov č. 8 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. 8 Územného plánu mesta Snina prefinancujú žiadatelia, ktorých
výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Snina.
3.1. Ján Gabrik a Zuzana Gabriková, Snina: - pozemky parc. č. C KN 3561/6, 5635/36, 5637/34, a E
KN 284/2, k. ú. Snina – súčasné funkčné využitie územia ako plochy lesov na plochy individuálnej
bytovej výstavby
3.2. Ján Maškulík a Mária Maškulíková, Snina: - pozemok parc. č. C KN 2642/25, k. ú. Snina –
súčasné funkčné využitie územia ako plochy občianskej vybavenosti – 6, 7 na plochy občianskej
vybavenosti – 6, 7, 8, 10.
3.3. Jana Maskaľová, Snina, Ľubomír Gergeľ, Humenné: - pozemok parc. č. C KN 1121/137, k. ú.
Snina – súčasné funkčné využitie územia ako plochy individuálnej bytovej výstavby na plochy
polyfunkčné (bývanie + občianska vybavenosť – 6, 7, 10).
3.4. Ján Vajda a Klára Vajdová, Belá nad Cirochou: - pozemok parc. č. C KN 6130/1, k. ú. Snina –
súčasné funkčné využitie územia ako plochy záhrady pri IBV na plochy individuálnej bytovej
výstavby.
3.5. Ing. Štefan Grecko, Snina, Jozef Zuščák, Snina: - pozemky parc. č. C KN 3420/1, 3420/10, k. ú.
Snina – súčasné funkčné využitie územia ako plochy technického vybavenia na plochy individuálnej
bytovej výstavby.
3.6. Mária Pavlíková, Snina: - pozemky parc. č. C KN 3396/2, 5617/4, k. ú. Snina – súčasné funkčné
využitie územia ako plochy záhrad pri IBV na plochy individuálnej bytovej výstavby
3.7. MUDr. Martin Brečka, Snina: - pozemok časť parc. č. C KN 3406/1, k. ú. Snina – súčasné
funkčné využitie územia ako plochy záhrad pri IBV na plochy individuálnej bytovej výstavby.
3.8. Michal Krajčák a Andrea Krajčáková, Snina: - pozemky parc. č. C KN 3598/904, 3598/907, k. ú.
Snina – súčasné funkčné využitie územia ako plochy sprievodnej zelene na plochy individuálnej
bytovej výstavby.
3.9. Mesto Snina, Strojárska 2060, Snina: - pozemky parc. č. C KN 1225/188, 2588/7, k. ú. Snina –
súčasné funkčné využitie územia ako plochy sprievodnej zelene na miestnu komunikáciu.
Nové skutočnosti :
V súčasnosti mesto pripravuje podklady pre vyhlásenie VO na obsatrávateľa a zhotoviteľa ZoD č.8
ÚP mesta Snine

547/2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 za účelom realizácie
projektu „Zberný dvor Snina“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja;
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b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) spolufinancovanie projektu zo strany mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t. j. vo výške 18 559,42 €.
Nové skutočnosti :
Žiadosť o poskytnutie NFP na uvedený projekt bola podaná dňa 3.12.2018 v celkovej výške žiadaného
NFP 371 188,45 Eur, pričom spolufinancovanie mesta bude v prípade schválenia vo výške 5%, t.j.
18 559,42 Eur.
Bod b) sa dá splniť až po schválení žiadosti.
551/2018 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 5971/129, druh pozemku
– zastavané plochy, o výmere 373 m2 , vytvorený geometrickým plánom č. 46053328150/2018
overený Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 30. 07. 2018 pod G1 – 274/2018, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € ročne pre Občianske združenie ENGY –
vzájomná pomoc ľudí a zvierat, 1. mája 748, 069 01 Snina, IČO: 42 030 111, za účelom vybudovania
karanténnej stanice pre zvieratá bez domova. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadateľ svojpomocne vybuduje karanténu stanicu, ktorá bude slúžiť ako dočasný domov pre týrané,
opustené a túlavé psíky.
Nové skutočnosti :
Na najbližšie zasadanie MsZ, kde budú prerokovávané majetkoprávne materiály, bude predložený
návrh na prenájom..

MESTSKÁ RADA

76/2017 Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť investičný zámer na starý
cintorín na obnovu domu smútku ako aj rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch.
Nové skutočnosti :
Oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP bol vypracovaný investičný zámer na obnovu starého domu smútku
a starého cintorína.
bez zmeny
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.
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Nové skutočnosti :
Splnené, samostatné zámery a prevody budú postupne predložené na rokovania MsZ
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).
Nové skutočnosti :
Sú uplatnené objednávky jedna na odčlenenie a druhá na znalecký posudok, po obdržaní týchto
znaleckých bude OVS možno vypísať. Trvá.

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
03.10.2018 – 14.01.2019

1./ Kúpno – predajná zmluva
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Peter Barančík, Pichne
Predmet: použitý sledovací reflektor s príslušenstvom
Kúpna cena : 870 €
2./ Zmluva o kontrolnej činnosti
Zmluvné strany : Mesto Snina a Mida Slovakia.eu, s.r.o.
Predmet : kontrola detských ihrísk v meste Snina v správe MsÚ
Odplata : 400 €/ročne
3./ Kupní smlouva
Zmluvné strany : Mesto Snina a Ministr Systems, s.r.o. Spojil
Predmet zmluvy : Ministr®3 – ozvučenie zasadačky
Kúpna cena : 9 954 €, bez DPH
4./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre
Predmet : vystúpenie na podujatí Silvester 2018
Odmena : 1 000 €
5./ Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluvné strany : Mesto Snina a Ing. Štefan Fabian, PhD, Prešov
Predmet zmluvy : audit účtovnej závierky
Odmena : 1 950 €
6./ Nájomná zmluva
Zmluvné strany : Mesto Snina a Zápasnícky klub Vihorlat Snina
Predmet zmluvy : prenájom športovej haly
Cena :
1 €/ rok
7. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 06.06.2018
Zmluvné strany : Mesto Snina a Atris, s.r.o. Snina
Predmet : zmena rozpočtu – zníženie ceny
Cena :
58 696,59 €
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8./ Kúpno – predajná zmluva č.80/2018/Pr
Zmluvné strany : Mesto Snina a Ing. Jana Rosičová, PhD, Snina
Predmet : Notebook Lenovo 8580, Hp Laser Jet P1102, mob.telefón Samsung Galaxi J5
Cena : 120 €
9./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany: MKaOS Snina a Alžbeta Kačmárová, Snina
Predmet : vystúpenie Atam Saxophone Quartet
Odmena : 500 €
10.Rámcová zmluva o poskytnutí monitoringu č.01/2018
Zmluvné strany : Mesto Snina a Atris, s.r.o. Snina
Premet : IT monitoring siete, serverov, vybraného HW
Cena : 18 € mesačne, bez DPH
11./ Kúpno – predajná zmluva č.81/2018/Pr
Zmluvné strany : Mesto Snina a Ing.Štefan Milovčík, Snina
Predmet : Notebook HP Compag nx 7300, Tablet Samsung Galaxy Tab 4, mob.telefón Aplle iphone
6s 64 GB, mob.telefón Aplle iphone SE 16 GB, Aplle iphone SGB Space Grey, Tablet Huawe
Media pad T3
Cena : 411 €
12. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č.67/2018/Pr
Zmluvné strany : Mesto Snina(predávajúci) a Rímskokatolícka farnosť Svätého kríža, Snina
Predmet : budova MŠ a priľahlé pozemky
Cena : 49 290,40 €
13. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č.66/2018/Pr
Zmluvné strany : Mesto Snina a Rímskokatolícka farnosť Svätého kríža, Snina(predávajúci)
Predmet : pozemky na bývalou čerpacou stanicou Slovnaft
Cena : 48 506 €
14./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Mesto Snina a Reinter, s.r.o.Humenné
Predmet : realizácia prác na stavbe Plaváreň
Cena 1.etapy : 4 854 341,36 €
Cena 2.etapy : 1 011 090,14 €
15./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet : rekonštrukcia odstavných plôch
Cena diela : 122 999,99 €
16./ Zmluva o poskytovaní služieb č.2019/01/ŽP
Zmluvné strany : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet : poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadom
Cena diela : 680 000 €
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17./ dodatok č.1 ZoD zo dňa 7.5.2018 – rekonštrukcia chodníkov
Zmluvné strany : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet : - zmena čl.II. Čas plnenia : do 31.12.2018
zmena čl.III. Cena diela : 291 601,70 €
18./ dodatok č.1 ZoD zo dňa 09.04.2018 – rekonštrukcia miestnych komunikácií
Zmluvné strany : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet : zmena čl.II Čas plnenia : do 31.12.2018
zmena čl.III. Cena diela : 475 78091 €
19./ Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
Zmluvné strany : Mesto Snina a IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
Predmet : poskytovanie služieb k aplikačnému programovému vybaveniu Manažment konania
o priestupkoch
Cena služby : 58 €/ rok
20./ Zmluva o dielo
Zmluvné strany : MKaOS Snina a Pyro Collection, Slovakia, s.r.o., Bardejov
Predmet : vykonanie pyromuzikálneho ohňostroja
Cena diela : 3 000 €, vrátane DPH
21./ Dodatok č.2 ZoD zo dňa 07.05.2018– rekonštrukcia chodníkov
Zmluvné strany : Mesto Snina a VPS Snina, s.r.o.
Predmet : zmena čl.III. Cena diela, ods.1 – za dofinancovanie diela celkom –
291 601,70 €
za dofinancovanie asfaltérskych prác – 10 000,00 €.
22./ Zmluva o dočasnom nájme nebytových priestorov č 95/2018/Pr
Medzi : Mesto Snina a Mestský futbalový klub Snina
Predmet nájmu : nebytový priestor- telocvičňa a jej príslušenstvo, športová hala
Cena prenájmu : 2 € za akciu
23./ Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu
Zmluvné strany : MKaOS Snina a Atris, s.r.o, Snina
Predmet : servisná starostlivosť o informačné technológie
Cena diela : 250 € mesačne
24./ Zmluva o dočasnom nájme nebytových priestorov č 07/20198/Pr
Medzi : Mesto Snina a Športová mládež, OZ Snina
Predmet nájmu : nebytový priestor- telocvičňa a jej príslušenstvo, športová hala
Cena prenájmu : 117 € za akciu
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