ZÁPISNICA
zo zasadnutia tridsiateho prvého Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného
dňa 31. 03. 2014
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Mgr. Marta Birková
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
JUDr. Jaroslav Koco
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
Mgr. Vladislav Mika
Emília Mydlová
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Mgr. Michal Lukša, MBA
Ing. Zdenek Snítil
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP
Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 31. 03. 2014
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 31. 03. 2014
4. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
5. Schválenie výnimky z VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
6. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Obnova
historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina“
7. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011
a 111/2011 zo dňa 27. 09. 2011
8. Protest prokurátora proti VZN mesta Snina
9. 1,- eurový ročný nájom pre občanov mesta Snina
10. Interpelácia poslancov
11. Záver
1

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril tridsiate prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Primátor mesta konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ing. Jaroslav Regec – ako podpredseda komisie zvolal finančnú komisiu dvakrát, ale zasadnutie
sa nekonalo, pretože nebola uznášania schopná. Preto je potrebné, aby bola schválená výnimka
z rokovacieho poriadku, čo sa týka prerokovania zmeny rozpočtu, pretože v komisii tento materiál
prerokovaný nebol.
Ing. Štefan Milovčík – od členov komisie je to nezodpovedné.
Ing. Pavol Marinič – uznesenie o výnimke by malo byť schválené ešte pred schválením
programu. Inak nemôže byť zaradený do programu.
Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie určujem:

- Emíliu Mydlovú
- Ing. Daniela Galandová
- Mgr. Erik Cap

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Emília Mydlová – 3 poslanci
nehlasoval: --Za overovateľov zápisnice určujem:

- Ing. Jaroslava Regeca
- MUDr. Mária Kostelníková

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
Návrhová komisia si zo svojho stredu za predsedu zvolila Ing. Danielu Galandovú.
Ing. Daniela Galandová – prečítala poslanecký návrh Ing. Regeca.
Poslanecký návrh:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z Rokovacieho poriadku § 3 ods. 11 pre
zaradenie úpravy rozpočtu do programu rokovania MsZ dňa 31. 03. 2014.
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 575/2014

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Ing. Štefan Milovčík – navrhovateľ Ing. Zdenek Snítil stiahol svoj materiál bod bodom č. 9)
z dnešného rokovania.
Hlasovanie za program:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: ---

2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 31. 03. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
JUDr. Jaroslav Koco – mali by sa urobiť ešte dve detské ihriská, ale zatiaľ v rozpočte nie sú
zahrnuté. Platí ešte prijaté uznesenie?
Ing. Jana Rosičová – nevie, aká bude finančná situácia a či sa to do rozpočtu dostane.
Uznesenie je stále platné.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenie uznesení MsR a MsZ k 31.
03. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
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proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 576/2014

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 31. 03. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 31. 03. 2014.

berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 577/2014

4. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Mgr. Ľubov Reháková – na každej škole je pokles žiakov a každý riaditeľ sa musí popasovať
s platbami za prevádzkové náklady. Komisia školstva nesúhlasí s tým, aby bola na ZŠ 1. mája
schválená suma vo výške 20.000,- €.. Aj iné školské zariadenia žiadajú o peniaze navyše, ale nebolo
im vyhovené. Preto predkladá poslanecký návrh na úpravu sumy na 16 500,- € a tých zvyšných
3.500,- € schváliť pre MŠ Čsl. armády na výmenu termoregulačných ventilov.
Ing. Jana Rosičová – vychádzali sme zo žiadosti riaditeľa školy. Racionalizačné opatrenia na
tejto škole vykonané neboli, preto mu neostávajú peniaze na ostatné veci.
Ing. Jozef Savka – má isté výhrady k iným činnostiam, ktoré nie sú v úprave rozpočtu
zakomponované, ale nebude ich tu predkladať a preto si myslí, že 3 500 € pre MŠ Čsl. armády
môžeme dať do druhej zmeny rozpočtu.
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Mgr. Vladislav Mika – ak na ZŠ 1. mája neboli vykonané žiadne racionalizačné opatrenia, voči
ostatným školským zariadeniam to nie je férové. Čo ak sa potom k šetreniu postavia aj ostatné
školské zariadenia tak, ako riaditeľ na ZŠ 1. mája?
Ing. Pavol Marinič- dostal prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na čistiace prostriedky,
kde ZŠ 1. mája trojnásobne prekračuje čerpanie finančných prostriedkov oproti ostatným školským
zariadeniam.
MUDr. Jozef Homza – predkladá poslanecký návrh – 20.000,- € presunúť do rezervného fondu
a z tohto fondu potom 3 500,- € presunúť na MŠ Čsl. armády.
Ing. Daniela Galandová – prečítala poslanecký návrh Mgr. Rehákovej.
Poslanecký návrh Mgr. Rehákovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje v kapitole „vzdelávanie“ – prevádzkové náklady
pre ZŠ 1. mája vo výške 16 500,- € a sume 3 500,- € pre MŠ na Ul. Čsl. armády na výmenu
termoregulačných ventilov.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: --Ing. Daniela Galandová – prečítala poslanecký návrh MUDr. Homzu.
Poslanecký návrh MUDr. Homzu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. navrhnutých 20 000,- € pre ZŠ 1. mája presunúť do rezervného fondu,
2. použiť z rezervného fondu 3 500,- € pre MŠ Čsl. armády.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 9
poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4 poslanci
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Ing. Daniela Galandová – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje zmenu
rozpočtu na rok 2014 takto:
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BEŽNÝ ROZPOČET

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o
- zvýšenie výdavkov o
- zníženie príjmov o
- zníženie výdavkov o
- zvýšenie príjmov o

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
Výdavky
10 296 299 €
9 959 779 €
2 217 864 €
2 998 348 €
800 954 €
340 490 €
13 315 117 € 13 298 617 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

237 831 €,
281 641 €,
253 180 €,
47 536 €,
265 954 €,
Prebytok/Schodok
+336 520 €
- 780 484 €
+460 464 €
+ 16 500 €

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 578/2014

5. Schválenie výnimky z VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Ing. Marián Kníž – VZN mesta Snina je schválené a je platné, tak načo sa žiadatelia sťažujú.
Odkiaľ vezmeme ďalšie finančné prostriedky?
Ing. Daniela Galandová – je to pre všetkých alebo len pre tých, čo podali žiadosť po termíne?
Ing. Jozef Savka – boli aj objektívne príčiny, prečo nepodali žiadosť načas. Treba prehodnotiť
rozdelenie dotácií aj pre tie organizácie, ktoré už dotáciu dostali.
Mgr. Erik Cap – má zoznam žiadateľov a spolu žiadajú sumu 68 695,- €. Pýta sa, z akých
peňazí to chcem vyplatiť.
Ing. Štefan Milovčík – na dotácie sme dali cca100 000,- €, čo si myslí, že to nie je málo. Ale
do budúcna treba iné pravidlá, pretože donekonečna to takto nejde. Aby sme mali na dotácie,
musíme naplniť aj príjmy.
Ing. Daniela Galandová – bolo by vhodné, aby sa časť peňazí na dotácie dávala do rezervy,
aby sa o nej potom rozhodovalo neskôr, trebárs aj v takomto prípade, ak žiadosť príde oneskorene.

6

Anton Vass – ideme založiť precedens, ktorý by sa nám do budúcnosti nemusel vyplatiť.
Ing. Jozef Savka – sú tam žiadosti od organizácií, ktoré finančnú dotáciu potrebujú a potrebuje
ich aj mesto – výchova, vzdelávanie, kontrolná činnosť, krúžky, súťaže, darcovia krvi a pod.
Mgr. Erik Cap – nemali by sme schvaľovať výnimku. Buď dať všetkým žiadateľom, ktorý
podali žiadosť neskôr, alebo nikomu.
Mgr. Ľubov Reháková – požadovaná je čiastka vo výške 68 tis. €, čo je veľmi veľa. Ak dáme
všetkým, tak treba určiť koľko, napr. 50 %, ale určite nie plnú výšku akú požadujú.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z ustanovenia § 7 ods. 2 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina tak, že dotáciu na rok 2014 bude možné prideliť aj
žiadateľom, ktorí doručili žiadosť o dotáciu po 15. 10. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 3 poslancov
proti: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.

6. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt
„Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Lýdia Gičová – podala bližšie informácie o predkladanom návrhu. Nenávratný finančný
príspevok žiadame na tieto objekty: malý kaštieľ – kompletná rekonštrukcia s prístavbou schodiska
a prístavbou miestnosti, kde bude kotolňa a sklad, táto prístavba bude na úrovni prvého
nadzemného poschodia, smerovať bude smerom do areálu kaštieľa, prípojky pre malý kaštieľ –
elektrická, plynová, kanalizačná, vodovodná, obnova jazierka, kamenný domček, drevené mólo,
vŕtané studne, lávka pre peších cez jazierko, pešie komunikácie a spevnené plochy, okružný
chodník okolo jazierka. Stavba je povolená ako jeden celok.
Ing. Marián Kníž – na stránke mesta zverejniť projekt o topoľovej aleji a tiež projekt o malom
kaštieli – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina“, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Snina a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Miestneho rozvojového a akčného plánu mesta Snina),
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j.
vo výške 34 064,18 Eur.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 579/2014

7. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011
a 111/2011 zo dňa 27. 09. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Daniela Galandová – prečítala poslanecký návrh Ing. Mariána Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

odvoláva

a) Ing. Miroslava Baloga z dôvodu zániku mandátu poslanca MsZ z funkcie predsedu komisie
finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
b) Ing. Viliama Kapraľa na základe písomného vzdania sa zo dňa 03. 01. 2014 z funkcie člena
komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 111/2011 dňa
27. 09. 2011,
c) Alexandru Fečíkovú na základe písomného vzdania sa zo dňa 17. 01. 2014 z funkcie členky
komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi, kde bola
zvolená uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
d) Ing. Jaroslava Regeca z funkcie podpredsedu finančnej komisie, do ktorej bol zvolený
uznesením MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010,
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e) Ing. Jaroslava Matisa z funkcie člena finančnej komisie, do ktorej bol zvolený uznesením
MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010,
volí
a)
b)
c)
d)
e)

za predsedu finančnej komisie Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ
za podpredsedu finančnej komisie Ing. Jaroslava Matisa, poslanca MsZ,
za člena finančnej komisie Ing. Danielu Galandovú, poslankyňu MsZ,
za člena finančnej komisie Ing. Jána Čabalu, bytom Snina,
za člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi
Martu Takáčovú, bytom Snina.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 580/2014

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) Ing. Miroslava Baloga z dôvodu zániku mandátu poslanca MsZ z funkcie predsedu komisie
finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
b) Ing. Viliama Kapraľa na základe písomného vzdania sa zo dňa 03. 01. 2014 z funkcie člena
komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 111/2011 dňa
27. 09. 2011,
c) Alexandru Fečíkovú na základe písomného vzdania sa zo dňa 17. 01. 2014 z funkcie členky
komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi, kde bola
zvolená uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011.

8. Protest prokurátora proti VZN mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – oboznámil poslancov s protestmi prokurátora k jednotlivým VZN mesta
Snina, ktoré navrhujeme zrušiť.
- čo sa týka VZN mesta Snina č. 99/2009 – protest prokurátora smeruje voči viacerým
ustanoveniam ako: duplicitná úprava značiek, úprava sankčných opatrení, ktoré je nad rámec
zákona o cestnej premávke, úprava kontrolnej činnosti, ktorá je tiež nad rámec zákona. Preto je tu
návrh na zrušenie tohto VZN s tým, že MsÚ pripraví nové znenie VZN, ktoré bude v súlade
s cestným zákonom,
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- čo sa týka VZN mesta Snina č. 103/2010 – protest prokurátora smeruje voči viacerým
ustanovenia, ktoré majú spoločný základ, žiaden zákon nesplnomocňuje mesto k podrobnejšej
úprave správneho konania pri rozhodovaní o pokutách a ukladaní sankcií. MsÚ preto odporúča toto
VZN zrušiť s tým, že v tomto prípade nebude predložený nový návrh VZN. Mesto pri riešení bude
vychádzať z platného zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov,
- čo sa týka VZN mesta Snina č. 87/2007 – protest prokurátora smeruje proti čl. 2 – „Vlastníci
a užívatelia týchto domov majú právo užívať preluky na samozásobenie, zároveň majú povinnosť
udržiavať čistotu a poriadok na týchto prelukách. Užívatelia sú povinní minimálne dvakrát za rok
pokosiť tieto preluky na vlastné náklady.“. Protest smeruje voči ukladaniu povinnosti fyzickej
osobe a právnickej osobe nad rámec zákona, v praxi to znamená, že povinnosť 2-krát ročne pokosiť
uložená používateľom je nad rámec zákona, teda takúto povinnosť neukladá žiaden zákona a preto
ju nemožno uložiť ani vo VZN, ktoré má nižšiu právnu silu. MsÚ preto navrhuje toto VZN zrušiť,
pretože z praxe máme vedomosť o nutnosti upraviť aj samotné užívanie preluk, pretože sú tu
sťažnosti na občanov, ktorí svojvoľne zasahujú do preluk, či už výsadbou ovocných stromov alebo
iných rastlín, alebo rôznymi skládkami materiálu. Takže MsÚ pripraví nový návrh VZN.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 99/2009 o zásadách postupu a určovania
používania dopravných značiek, dopravného zariadenia a o povoľovaní vyhradených
parkovísk na miestnych komunikáciách,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 103/2010 o správnom konaní pri oznámení
priestupku mestu Snina,
c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 87/2007 o využívaní prelúk v individuálnej
bytovej výstavbe.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 581/2014

9. 1,- eurový ročný nájom pre občanov mesta Snina
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ Snina.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer a spôsob nakladania
s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Predmetom prenájmu sú všetky bytové a nebytové priestory užívané občanmi mesta na bývanie
v rámci nájomných zmlúv, ktorí vychovávajú minimálne jedno dieťa (vo veku do 26 rokov, alebo
zdravotne postihnuté dieťa bez obmedzenia veku).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť zrovnoprávniť týchto občanov mesta s tými
subjektmi, ktoré takýto nájom, 1,- € za rok, majú už niekoľko rokov,
ukladá mestskému úradu kontaktovať všetkých občanov mesta, ktorí sú v nájme voči mestu Snina
a informovať ich o možnosti nájmu za 1 euro ročne. Následne vypracovať príslušné zmluvy
s určením výšky odpusteného nájmu a tieto predložiť na schválenie MsZ.
Materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom.
10. Interpelácia poslancov
Neboli predložené žiadne pripomienky či požiadavky zo strany poslancov.
11. Záver
Zasadnutie MsZ ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 02. 04. 2014

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

MUDr. Mária Kostelníková
Ing. Jaroslav Regec

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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