Mestská rada v Snine na svojom desiatom zasadnutí dňa 24. 09. 2019 prijala tieto uznesenia:
25/2019
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu
na uvoľnený mestský byt č. xx v bytovom dome č. s. xxxx na Ul. 1. mája v Snine pre Zdenku
Jaňovkovú, trvale bytom Snina a deti, na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2022.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --26/2019
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu
na uvoľnený mestský byt č. xx v bytovom dome č. s. xxxx na Ul. študentskej v Snine pre
Adriánu Grundzovú, trvale bytom Snina a syna, na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --27/2019
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2020
3. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach
4. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina
5. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina
6. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
7. Rekonštrukcia a dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov,
oporných múrov, lávok, mostov, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste Snina
8. Investičný zámer: Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome s. č.
2655, Ul. Komenského, Snina
9. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie
mesta Snina pre projekt „Nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia kuchynského BRO
v meste Snina“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
10. Žiadosť o odpustenie nájmu na 4. Q. za skládku nie nebezpečného odpadu – VPS Snina,
s. r. o.
11. Úprava výšky nájomného na rok 2019 pre Nemocnicu Snina, s. r. o.
12. Návrh šiestej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 6
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2019
14. Monitorovacia správa implementácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na
obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2018
15. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 7/2018 zo dňa 20. 12. 2018 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba ich členov
16. Zriadenie bezodplatného vecného bremena VSD

17. Informácia o rozhodnutiach valného zhromaždenia obchodných spoločností mesta Snina
18. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2588/109, CKN 1476/16
a CKN 1476/17, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Roško Jozef, Rošková Eva, Snina
19. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/28 a CKN
1225/216, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macanová Kristína, Snina
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7051/10, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Šimonová Anna, Snina
21. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa –
Weyermann Denisa, Snina
22. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN
5078/239, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa - Mgr. Kostovčáková Jana a Ing.
Kostovčáková Zuzana
23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou – parc. č. CKN
5066/209, k. ú. Snina - Brjančin Vladimír, Dlhé nad Cirochou
24. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1856/262, CKN 1856/263, CKN 1856/264, k. ú. Snina – Rak
Vladimír, Raková Marta, Snina
25. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú. Snina - Karaščák Jozef, Karaščák Marián, Snina
26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina - Gáborová Gabriela
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
2. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
3. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
4. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
5. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
6. Priority Mesta Snina na rok 2020
7. Súťaž návrhov pre urbanistické a architektonické riešenie Sídliska I.
8. Zmena uznesenia MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2019
9. Zámer majetkovoprávneho usporiadania časti pozemkov na Švermovej ulici pre dotknutých
vlastníkov priľahlých pozemkov na Podhorskej ulici
10. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, k. ú. Snina – Petrunčík Ján
Hlasovanie ku všetkým materiálom v časti „odporúča“:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

Hlasovania k jednotlivým bodom v časti „neodporúča“:
1. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin - 2 členovia rady
nehlasoval: --2. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 1 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: --3. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --4. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: --5. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: - JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --6. Priority Mesta Snina na rok 2020
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: ---

7. Súťaž návrhov pre urbanistické a architektonické riešenie Sídliska I.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --8. Zmena uznesenia MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2019
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 členovia rady
nehlasoval: --9. Zámer majetkovoprávneho usporiadania časti pozemkov na Švermovej ulici pre dotknutých
vlastníkov priľahlých pozemkov na Podhorskej ulici
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --10. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, k. ú. Snina – Petrunčík Ján
Hlasovanie:
za: JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --28/2019
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu o rozhodnutiach valného
zhromaždenia obchodných spoločností mesta Snina.
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

