ZÁPISNICA
z tridsiateho piateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 11. 09. 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
Emília Mydlová
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

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

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
Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa
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 11. 09. 2014
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 09. 2014
4. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania bytov na
Ul. 1. mája
5. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a podmienkach
nakladania s majetkom mesta Snina
6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach
7. Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku MsP Snina
8. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2011 - 2015
9. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014 a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2014
10. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 5066/343, CKN 5066/390
a CKN 5066/391 vo vlastníctve RKC – farnosť Božieho milosrdenstva
11. Investičný zámer „Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina“

12. Schválenie Dohody o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Snina a Velikoberezňanskou
okresnou štátnou administratívou Ukrajiny
13. Správa o pripravenosti na vykurovaciu sezónu 2014/2015
14. Vyhodnotenie prieskumu záujemcov na nájomné byty
15. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – nebytové priestory na
Ul. Komenského
16. Zmena uznesenia MsZ č. 294/2012 – zámer nakladania s nehnuteľným majetkom –
prenájom pozemku z dôvodu osobitného zreteľa pre neziskovú organizáciu GABRIELA
17. Zrušenie uznesenia MsZ č. 545/2014 zo dňa 27. 02. 2014
18. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
19. Zrušenie vecného bremena – predkupného práva – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina –
Brehy
20. Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – MY HOME, s. r. o.
21. Žiadosť o odpustenie nájomného za nebytový priestor – Folklórny súbor Vihorlat
22. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného – Súkromná materská škola Vihorlatská
23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemkov parc. č. CKN 1934/1 a parc. č. CKN
1934/12 vo vlastníctve RKC
24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1476/14 v k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Július Kočiš
25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa –
Merga, Szilágyi, Marinič
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/842 – Ing. Ján
Hudák, Richard Karapin, Ján Hudák
27. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 398/316 – Ing. Radomír
Demjan
28. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/268 – Dušan Jankaj
29. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/269 – DOTY, s. r. o.
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1813/6
31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1121/160
32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 2297/68, CKN 2297/148 a CKN 2297/147
33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 2588/6
34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č. CKN
2582/34
35. Oprava nebezpečného úseku chodníka na Ul. študentskej
36. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
37. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2014
38. Investičný zámer „Vybudovanie ihriska na školské a mimoškolské aktivity pri ZŠ P. O.
Hviezdoslava v Snine“
39. Interpelácia poslancov
40. Záver
1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril tridsiate piate 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
Primátor mesta konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Zmeny v programe:
- doplniť do programu mat. č. 37 - rozdelenie dotácií
- doplniť do programu mat. č. 38 – investičný zámer „Vybudovanie ihriska pri ZŠ P. O.
Hviezdoslava;
- mestská rada navrhuje vypustiť z rokovania mat. č. 35 - Oprava nebezpečného úseku
chodníka na Ul. študentskej
Ing. Daniela Galandová – mat. č. 38 navrhuje nezaradiť do programu, pretože nebol
prerokovaný ani v komisiách ani na zasadnutí MsR.
Ing. Jaroslav Regec – kontrolná komisia to na svojom zasadnutí prerokovala a navrhla, aby sa
tento materiál do MsZ pripravil.
Ing. Daniela Galandová – ale finančná komisia to neprerokovala a ide tu o finančné
prostriedky z rozpočtu mesta.
Hlasovanie za zaradenie materiálu č. 37:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 8 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovalo: Mgr. Marta Birková, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec -5 poslancov
Hlasovanie za zaradenie materiálu č. 38:
za: Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 5 poslancov
proti: --zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka - 8
poslancov
nehlasoval: --Nezaradené do programu
Hlasovanie za vypustenie materiálu č. 35:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 9
poslancov
proti: ---

zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --Vypustené z programu
Hlasovanie za program ako celok:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie určuje primátor týchto poslancov:

-

MUDr. Jozefa Homzu,
Ing. Danielu Galandovú,
Mgr. Vladislava Miku.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Za overovateľov zápisnice určuje primátor mesta týchto poslancov:

- Ing. Mariána Kníža,
- Ing. Zdena Snítila.

Za zapisovateľku určuje primátor mesta p. Moniku Dunajovú.
Návrhová komisia si zo svojho stredu za predsedu zvolila Ing. Danielu Galandovú.

2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 09. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Zdenek Snítil – kontajnerové stanovištia – vypracovať návrh na dofinancovanie
kontajnerových stanovíšť z rozpočtu mesta, zabezpečiť nové kontajnery a odovzdať to čo najskôr,
pretože tie stanovištia, ktoré už stoja a zatiaľ sa neodovzdali, už treba opravovať – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – chýba asi 6 veľkokapacitných kontajnerov a chýbajú aj kontajnery na
bioodpad. V priebehu budúceho týždňa by sa to malo odovzdať.
Ing. Daniela Galandová – str. 2 – zmluva na kamión Expres bola predmetom kolečka.

Ing. Pavol Marinič – táto zmluva sa k nemu nedostala.
PhDr. Daniel Andráško – bolo to len na základe objednávky a faktúry, nebola tam zmluva,
preto to nebolo v kolečku. Ale objednávka a faktúra je zverejnená. Táto akcia mu bola predostretá
už ako hotová, pretože bez jeho vedomia už bolo mesto Snina na plagátoch po celom Slovensku.
Pôvodná cena bola 6 000,- €, jemu sa to zdalo veľmi veľa, tak sa dohodli na sume 3 000,- €.
Ing. Jozef Savka – je prijaté uznesenie, že zmluvy musia ísť do kolečka.
PhDr. Daniel Andráško – opakuje, že nešlo o zmluvu. Ešte ani jedna zmluva nebola
podpísaná a uzatvorená bez toho, aby neprešla kolečkom.
Ing. Daniela Galandová – str. 5 – zámena medzi mestom a cirkvou – máme už odpoveď
z arcibiskupstva?
Ing. Štefan Milovčík – listom vyzval arcibiskupský úrad k zámene nehnuteľností bez nulového
vyrovnania, to znamená, že hodnota nehnuteľností bude rovnaká. V Košiciach to predbežne z
akceptovali, ale písomnú odpoveď zatiaľ nemáme.
Ing. Zdenek Snítil – všelijaké tieto zámeny nie sú výhodné buď pre jednu alebo druhú stranu.
On je za kúpne zmluvy. Preto navrhuje pripraviť katastrálnu mapu mesta s farebným vyznačením
majetku mesta a majetku cirkvi – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a MsZ k 11. 09. 2014.

berie na

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 617/2014

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 09. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Zdenek Snítil – poplatky za hrobové miesta sú privysoké, preto navrhuje úpravu VZN
mesta Snina č. 109/2011 takto: jedno hrob 1,- €, dvoj hrob 2,- € a detský hrob 0,50 € - úloha. Ak
vieme odpúšťať nájmy inde, môžeme aj tu.

Ing. Ján Alušík – číslo uvedené v správe už dnes neplatí. Oproti zaplateným nájmom je suma
za nezaplatené hrobové miesta zanedbateľné číslo.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
činnosti k 11. 09. 2014.

berie na

v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Emília Mydlová – 2 poslankyne
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 618/2014

4. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania bytov na
Ul. 1. mája
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania bytov na Ul. 1. mája.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 619/2014

5. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a podmienkach
nakladania s majetkom mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.

Ing. Zdenek Snítil – predkladá poslanecký návrh, ktorý prečítal.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh na uznesenie Ing. Snítila.
Poslanecký návrh Ing. Snítila:
Do § 14a ods. 1 textu doplnku doplniť „na Ulici študentskej“.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Snítila:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a podmienkach
nakladania s majetkom mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 620/2014

6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali PhDr. Daniel
Andráško, riaditeľ MsKOS Snina, Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ Snina.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 621/2014

7. Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku MsP Snina
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
Mestskej polície Snina.

s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 622/2014

8. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2011 - 2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby,
ÚP, ŽP a SP.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Program odpadového hospodárstva mesta
Snina na roky 2011 – 2015 schválený rozhodnutím Okresného úradu Snina, odborom starostlivosti
o životné prostredie pod číslom: OU-SV-OSZP-2014/000685-002-AL-R zo dňa 26. 06. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: ---

Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 623/2014

9. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014 a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Štefan Milovčík – rozpočet sa bude prejednávať na zasadnutí MsZ dňa 30. 10. 2014
a navrhuje, aby sme v tomto rozpočte navrhli iba sumy a ich prerozdelenie na konkrétne akcie
nechali budúcemu zastupiteľstvu. Návrh rozpočtu dostanú poslanci v dostatočnom predstihu, aby sa
k nemu mohli vyjadriť.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia prerokovala tento materiál a odporúča ho schváliť.
Finančná komisia je toho názoru, aby sa časť finančných prostriedkov nechala na rezervnom fonde,
aby sa nadchádzajúceho zastupiteľstvo rozhodlo, kde a ako tieto finančné prostriedky využije.
Ing. Daniela Galandová – v rozpočte na rok 2015 treba rátať s tými akciami, ktoré už máme
schválené uzneseniami.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. polrok 2014 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina
k 30. 06. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 624/2014

10. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 5066/343, CKN
5066/390 a CKN 5066/391 vo vlastníctve RKC – farnosť Božieho milosrdenstva
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.

Ing. Štefan Milovčík – ide o pozemky za bývalou Družbou, ktoré chceme odkúpiť, oplotiť ich
ako oddychovú zónu pre klientov v Domove pokojnej staroby. Nejde o klasické oplotenie, ide
o vybudovanie bezhlukovej bariéry, ktorá by bránila aj výhľadu chodcov do okien klientov.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia to prerokovala a odporúča tento materiál schváliť.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností do vlastníctva
Mesta Snina – kúpu pozemkov vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Božieho
milosrdenstva Snina, Ul. Čsl. armády 2845, 069 01 Snina a to:
- parc. č. CKN 5066/343, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 522 m2,
zap. na LV č. 6617, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 5066/390, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 793 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-100/2014, vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 08. 2014 Okresným
úradom Snina – katastrálnym odborom pod G1-213/2014, z pozemku parcelné číslo CKN
5066/390, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 885 m2, zap. na LV č.
6617, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 5066/391, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-100/2014, vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 08. 2014 Okresným
úradom Snina –katastrálnym odborom pod G1-213/2014, z pozemku parcelné číslo CKN
5066/341, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 747 m2, zap. na LV č. 6617, k. ú.
Snina,
za cenu 1,- €. Náklady spojené s vyhotovením GP a s vkladom do katastra nehnuteľností hradí
kupujúci.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 625/2014

11. Investičný zámer „Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e
1. investičný zámer „Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia;
2. zadanie realizácie zákazky stavby zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 626/2014

12. Schválenie
Dohody
o cezhraničnej
spolupráci
medzi
a Velikoberezňanskou okresnou štátnou administratívou Ukrajiny

mestom

Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi
mestom Snina a Velikoberezňanskou okresnou štátnou administratívou Ukrajiny.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 627/2014

14. Vyhodnotenie prieskumu záujemcov na nájomné byty
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.

JUDr. Ján Paľovčík – letáky boli rozdané do všetkých domácností. 50 prihlášok je z okolitých
obcí. Je spracovaný aj menovitý zoznam, ale zatiaľ ho nezverejňujeme, pretože ide iba o prieskum.
Niektoré prihlášky boli vyradené, pretože išlo o dlžníkov mesta. Takže požiadavka zo strany
občanov na vybudovanie nových bytov v meste je. Materiál bude predložený na zasadnutie MsZ
v októbri. Bude predložený aj na prerokovanie do komisií.
Ing. Jozef Savka – možno by bolo lepšie, ak by mesto postavilo z fondu rozvoja bývania
úplne nové byty, ak je zo strany občanov záujem. Tak, ako sme postavili bytové domy na Ul.
1. mája. Zveľadíme tak svoj majetok.
Ing. Daniela Galandová – stále je lepšie stavať nové ako opravovať niečo staré. Prieskum sa
mal robiť alternatívny, nie iba na túto budovu. Mohlo tam byť na výber – prerobené byty v tomto
hoteli alebo novopostavené byty. Tak vieme iba to, že zo strany občanov mesta je o nájomné byty
záujem. Nemali by sme hasiť problémy niekoho iného, ale svoje problémy. Rokovanie s vlastníkmi
budovy by malo prebehnúť za účasti aj občanov mesta a pred kamerami, nie v uzavretej miestnosti
medzi vedením mesta a vlastníkmi budovy.
Ing. Jozef Savka – pred chvíľou sme sa dohodli, že dotácie, investičné akcie si má rozdeliť už
nadchádzajúce zastupiteľstvo. A teraz chceme zaťažiť rozpočet touto akciou. Navrhuje ponechať
rozhodnutie na nadchádzajúcich poslancov.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r i e n a v e d o m i e správu k uskutočnenému
prieskumu týkajúceho sa záujemcov o nové nájomné byty získané rekonštrukciou poschodí
terajšieho ubytovacieho zariadenia hotela Vihorlat.
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, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 628/2014

(na zasadnutie prišiel JUDr. Jaroslav Koco – 10.20 hod. – spolu 14 poslancov)

13. Správa o pripravenosti na vykurovaciu sezónu 2014/2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – výroba tepla je zabezpečovaná iba plynom?

Ing. Vladimír Minčič – teraz je to tak, že prioritný zdroj vykurovania je na báze plynu s tým,
že pôvodné kotly na biomasu a uhlie tam ostávajú. Vývoj sa zastaviť nedá, technologický pokrok
ide dopredu, preto sa vykuruje plynom, ale nebude problém zabezpečiť teplo inými zdrojmi
v prípade výpadku dodávky plynu.
Ing. Jozef Savka – ako sa využíva produkt z fermentovacieho zariadenia? V akom štádiu je
rekonštrukcia rozvodov na sídl. Komenského?
Ing. Štefan Milovčík – produkt z fermentovacieho zariadenia využívame zatiaľ iba ako hlinu
pod kvetinové záhony, ale vieme ho využiť aj ako zdroj tepla.
Ing. Vladimír Minčič – rekonštrukcia rozvodov na Ul. Komenského sa nechala na koniec,
pretože to boli najmladšie rozvody. V súčasnosti sa pripravuje ich výmena, hľadajú sa rôzne
možnosti ako túto akciu zabezpečiť cez dotácie a fondy, pretože každá rekonštrukcia sa odzrkadlí aj
v cene tepla. Cena tepla je už skoro dva roky rovnaká. V súčasnosti sa robia kalkulácie na rok 2015.
Ale nepredpokladajú, že by mala ísť cena tepla hore napriek tomu, že celkový odber tepla v meste
klesá.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o pripravenosti na
vykurovaciu sezónu 2014/2015.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, 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, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 629/2014

(zo zasadnutia odišla MUDr. Mária Kostelníková – 10.40 hod. – spolu 13 poslancov)
15. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – nebytové priestory
na Ul. Komenského
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie n a
v e d o m i e informáciu o priebehu
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľností – nebytové priestory na Ul.
Komenského, r u š í obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vyhlásenú na základe
uznesenia MsZ č. 614/2014 zo dňa 24. 06. 2014, o d p o r ú č a mestskému úradu pripraviť návrh
zmeny územného plánu týkajúci sa zmeny nebytových priestorov na funkciu plochy HBV
a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu predmetných nebytových priestorov tak, aby mohlo
mesto predložiť žiadosť na ŠFRB do konca roka 2015.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 630/2014

16. Zmena uznesenia MsZ č. 294/2012 – zámer nakladania s nehnuteľným majetkom –
prenájom pozemku z dôvodu osobitného zreteľa pre neziskovú organizáciu
GABRIELA
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – vysvetlil zmeny v tomto návrhu na uznesenie oproti prijatému
uzneseniu MsZ č. 294/2012. Bolo to prerokované v komisiách, finančná komisia odporúča materiál
schváliť.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine
č. 294/2012 zo dňa 01. 10. 2012 takto:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob nakladania
s nehnuteľným majetkom obce - prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 5066/389, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 1 102 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 34823123-58/2014, vyhotoviteľa
GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 10. 06.
2014 pod G1-131/2014, z pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 5 138 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 10,- € za rok, pre
neziskovú organizáciu GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, ktorá
požiadala o prenájom predmetnej parcely - parčíka pred budovou Domova sociálnych služieb
a Zariadenia pre seniorov, ktoré prevádzkuje. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,

že žiadateľom je nezisková organizácia a tá prevádzkuje dané zariadenie pre seniorov, ktorým chce
vytvoriť bezpečnú oddychovú zónu realizáciou oplotenia.“
Hlasovanie:
za: JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Anton Vass – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
17. Zrušenie uznesenia MsZ č. 545/2014 zo dňa 27. 02. 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

r u š í uznesenie MsZ č. 545/2014 zo dňa 27. 02. 2014.

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 631/2014

18. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ Snina.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
výnimku z ustanovenia § 7 ods. 12
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine a súhlasí s predložením tohto materiálu,
r u š í uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004 s účinnosťou od 01. 10. 2014.
Hlasovanie o schvaľovacej časti:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov

proti: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.

19. Zrušenie vecného bremena – predkupného práva – Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Snina – Brehy
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 8056, k. ú.
Snina, v časti C, pod V – 790/00 – zrušenie vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 1225/1, k.
ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina, Strojárska 2060, 069
01 Snina, IČO: 323 560, v zmysle článku IV. Kúpnej zmluvy zo dňa 09. 06. 2000, pre žiadateľa –
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina –Brehy, Komenského 2658, 069 01 Snina, IČO: 42076145,
v zastúpení Mgr. Daniel Šarišský, správca farnosti.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 632/2014

20. Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – MY HOME, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – vyzvať majiteľov bývalých výmenníkových staníc, aby ich
zrekonštruovali, pretože sú v dezolátnom stave – úloha.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 10467,
k. ú. Snina, v časti C, pod V–268/11 - zrušenie vecného predkupného práva, ktoré spočíva v práve
na odkúpenie nehnuteľností, a to pozemku parc. č. CKN 2188/19 a stavby so súp. číslom 625 na
pozemku parc. č. CKN 2188/19, za rovnakých zmluvných podmienok a za určenú kúpnu cenu
v prípade ich predaja alebo scudzenia inak, než predajom v prospech predávajúceho: Mesto Snina,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323 560, v zmysle článku VI. Kúpnej zmluvy o prevode
vlastníctva k nehnuteľnosti č. 19/2011/Pr zo dňa 21. 04. 2011, pre žiadateľa: MY HOME, s. r. o.,
Mierová 1842/1, 069 01 Snina, IČO: 36 731 684, v zastúpení – Valerian Grass.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 633/2014

(zo zasadnutia odišiel Ing. Jaroslav Regec – 11.15 hod. – spolu 12 poslancov)
21. Žiadosť o odpustenie nájomného za nebytový priestor – Folklórny súbor Vihorlat
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e
zámer a spôsob nakladania
s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu sú nebytové priestory o výmere 18 m2 – nachádzajúce sa v budove Domu kultúry, súpisné
číslo 2061, Ul. strojárska v Snine, postavený na parcele číslo 37/167, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria, zapísané na LV 3200, vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor,
za nájomné vo výške 1,- €/mesiac pre Folklórny súbor Vihorlat. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že ide o občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry pre širokú verejnosť.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Anton Vass
– 5 poslancov
proti: –

zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.

22. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného – Súkromná materská škola Vihorlatská
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – do VZN zakotviť význam osobitného zreteľa, aby bolo všetkým
jasné, čo je a čo nie je osobitný zreteľ – úloha. Osobitným zreteľom predsa nemôže byť to, že
nejaký podnikateľský subjekt nemá dostatok finančných prostriedkov. Mesto sa o svoj objekt stará,
a ak škôlka nemá finančné prostriedky, nech zvýši poplatok. Rodičia predsa majú možnosť dať
dieťa do mestskej škôlky, ak nemajú peniaze na súkromnú.
(na zasadnutie prišiel Mgr. Erik Cap – 11.20 hod. – spolu 13 poslancov)
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu sú
nebytové priestory:
- budova súpisné číslo 1420/8 na Ul. vihorlatskej v Snine, postavená na parcele C KN
2297/67, o výmere 1 016 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok - priľahlé plochy v rozsahu oplotenia - parcela C KN 2267/69 o výmere 2 225
m2,
za nájomné vo výške 1,- €/mesiac pre Súkromnú materskú školu Vihorlatská, za účelom
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu detí materskej školy. Dôvodom osobitného zreteľa
je nedostatok finančných prostriedkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.

23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemkov parc. č. CKN 1934/1 a parc. č. CKN
1934/12 vo vlastníctve RKC
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ v Snine.
Ing. Zdenek Snítil – nebráni sa dohode s cirkvou, preto dáva pozmeňujúci návrh – do
uznesenia doplniť účinnosť o 01. 11. 2014. Ak sa zámena schváli, osobne predloží uznesenie
na zrušenie tohto uznesenia, ak sa chváli. Treba to už konečne doriešiť.
MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností do vlastníctva
Mesta Snina – pozemkov parc. č. CKN 1934/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 8 008 m2
a CKN 1934/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 125 m2, zapísaných na LV č. 3378,
k. ú. Snina, od vlastníka predmetných nehnuteľností – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, za cenu 61 635,64 € za celkovú výmeru 12 133 m2,
t. j. 5,08 €/m2 s účinnosťou od 01. 11. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Marta Birková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Anton Vass – 4 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 634/2014

24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1476/14 v k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Július Kočiš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Snina a to pozemok parc. č. CKN 1476/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 44 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-49/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overený dňa 02. 06. 2014 pod
G1-124/2014, z pozemku parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy

a nádvoria, o výmere 876 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva: Július Kočiš,
rod. Kočiš, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
predmetný pozemok je priľahlý pozemok k pozemku a stavbe žiadateľa s. č. 525
a priľahlého pozemku parc. č. CKN 1482/2 v k. ú. Snina, je samostatne nevyužiteľný, ktorý
bude slúžiť na užívanie stavby. Žiadateľ bol v minulosti vlastníkom predmetného pozemku;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1476/14, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 44 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-49/2014 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overený dňa
02. 06. 2014 pod G1-124/2014, z pozemku parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 876 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva: Július
Kočiš, rod. Kočiš, trvale bytom Snina, za cenu 110,- €, t. j. 2,50 €/m2, s tým, že kupujúci
uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu vo výške 184,00 € a náklady vo výške 95,55 € za
vyhotovenie znaleckého posudku s podmienkou zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka predmetného pozemku strpieť uloženie a následnú údržbu
inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1476/14 v prospech: Mesto Snina, IČO:
00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. a) a v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 635/2014

25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného
zreteľa – Merga, Szilágyi, Marinič
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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 - zámenu vlastníctva nehnuteľného majetku.
Predmetom zámeny je nehnuteľnosť pozemok parc. č. CKN 37/137, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 178 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560 a
nehnuteľnosť pozemok parc. č. CKN 37/274, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 178 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-108/2014 vyhotoviteľa
GeoReal East, s .r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overený dňa
14. 08.2014 pod G1-200/2014, z pozemku parc. č. CKN 37/133, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 943 m2, zap. na LV č. 6301, k. ú. Snina, vo
vlastníctve podielových vlastníkov František Merga, rod. Merga, Snina, PhDr. Tomáš
Szilágyi, rod. Szilágyi, Snina a Ing. Ján Marinič, rod. Marinič, Snina, všetci v podiele 1/3.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne vysporiadanie, nakoľko žiadatelia
vlastnia pozemok parc. č. CKN 37/133, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 943
m2, na ktorom sa nachádza chodník. Zámenou získajú časť pozemku parc. č. CKN 37/137, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 178 m2, ktorý vlastní Mesto Snina a ktorý
využijú na opravu a rozšírenie parkovacích miest pred budovou Eurohotel Vihorlat.;
b) zmluvný prevod – zámenu nehnuteľností:
- vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, IČO: 00323560, 069 01 Snina, a to:
pozemok parc. č. CKN 37/137, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere
178 m2, zap. na LV 3200, k. ú. Snina
a
- vo vlastníctve podielových vlastníkov: František Merga, rod. Merga, Snina, PhDr. Tomáš
Szilágyi, rod. Szilágyi, Snina a Ing. Ján Marinič, rod. Marinič, Snina, všetci v podiele
1/3, pričom ide o nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 37/274, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 178 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-108/2014
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO:
46053328, overený dňa 14. 08.2014 pod G1-200/2014, z pozemku parc. č. CKN 37/133,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 943 m2, zap. na LV č. 6301, k.
ú. Snina.
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.
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.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, Emília
Mydlová – 4 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 636/2014

26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/842 – Ing. Ján
Hudák, Richard Karapin, Ján Hudák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/842, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 21 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č.
46053328-85/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO:
46053328, overeného dňa 07. 07. 2014 pod G1-165/2014, z pozemku parcelné číslo CKN
3958/527, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 642 m2 zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve mesta, za cenu 540 ,- € za výmeru 21 m2, t. j. 25,64 €/m2, určenú na základe
znaleckého posudku č. 69/2014 zo dňa 31. 07. 2014 znalca Ing. Jozefa Galandu, Boženy Nemcovej
2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/20111 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do podielového vlastníctva
v podiele 1/3 žiadateľov:
- Ing. Ján Hudák, rod. Hudák, trvale bytom Snina,
- Richard Karapin, trvale bytom Snina,
- Ján Hudák, rod. Hudák, trvale bytom Snina
s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené s vyhotovením GP, 100,- € za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 1 a 5
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 1
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 637/2014

27. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 398/316 – Ing.
Radomír Demjan
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN
398/316, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 18 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 46053328-50/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 04. 07. 2014 pod G1-190/2014, z pozemkov parcelné číslo
CKN 398/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 230 m2 a CKN 398/109, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 871 m2, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, za cenu 400,- € za výmeru 18 m2, t. j. 22,22 €/m2, určenú na základe znaleckého
posudku č. 68/2014 zo dňa 31. 07. 2014 znalca Ing. Jozefa Galandu, Boženy Nemcovej 2570/21,
069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre Ing. Radomíra Demjana, rod. Demjan,
trvale bytom Snina s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením GP, 90,- € za
vypracovanie znaleckého posudku a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 1 a 5
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 1
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 638/2014

28. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/268 – Dušan
Jankaj
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – predkladá poslanecký návrh, ktorý prečítal.
Ing. Pavol Marinič – práve ten bod 2 by tam mal ostať a návrh JUDr. Koca dať ako bod č. 3.
JUDr. Jaroslav Koco – ak tam bod č. 2 ostane, k dohode nedôjde, pretože p. Jankaj nesúhlasí
s tým, aby po tejto ceste, ktorú vybuduje na vlastné náklady, chodili cudzí ľudia.
Ing. Jana Rosičová - a ak mesto vybuduje na zvyšnom pozemku nejaký objekt, bude k nemu
robiť ďalšiu prístupovú cestu?
JUDr. Ján Paľovčík – potom je potrebné pozmeniť znenie bodu č. 2.
Ing. Štefan Milovčík – treba si to poriadne premyslieť, aby sme nevyrobili nejaký problém.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh na uznesenie JUDr. Koca.
Poslanecký návrh JUDr. Koca:
Bod 2 vypustiť a do kúpnej zmluvy zakomponovať nasledovný záväzok: „Záväzok
kupujúceho: do 3 rokov od podpísania kúpnej zmluvy vybudovať pozemnú komunikáciu slúžiacu
na zásobovanie na vlastné náklady. V prípade nedodržania uvedeného záväzku je kupujúci povinný
spätne odpredať predmetný pozemok Mestu Snina za rovnakých podmienok.“
Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Koca:
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN
37/268, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 305 m2, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 46053328-84/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 07. 07. 2014 pod G1-167/2014, z pozemku
parcelné číslo CKN 37/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 830 m2,
zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina vo vlastníctve mesta, za cenu 15 600,- €, t. j. 51,16 €/m2,
určenú na základe znaleckého posudku č. 36/2014 zo dňa 31. 07. 2014 znalca Ing. Jozefa

Galandu, Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN mesta Snina č.
110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre
Dušana Jankaja, rod. Jankaj, trvale bytom Snina s tým, že kupujúci uhradí náklady za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností, náklady za vyhotovenie GP a náklady vo výške 70,- € za
vypracovanie znaleckého posudku. Kupujúcemu je známe, že na pozemku parc. č. CKN 37/1 sú
uložené inžinierske siete a k dnešnému dňu viaznu na ňom ťarchy uvedené na LV č. 3200 v časti
„C“. Podmienkou prevodu je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
predmetného pozemku strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č.
CKN 37/268 v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Do kúpnej zmluvy zakomponovať nasledovný záväzok: „Záväzok kupujúceho: do 3 rokov od
podpísania kúpnej zmluvy vybudovať pozemnú komunikáciu slúžiacu na zásobovanie na vlastné
náklady. V prípade nedodržania uvedeného záväzku je kupujúci povinný spätne odpredať
predmetný pozemok Mestu Snina za rovnakých podmienok.“
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 639/2014

29. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/269 – DOTY,
s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN
37/269, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 166 m2, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 46053328-84/2014 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 07. 07. 2014 pod G1-167/2014, z pozemku

parcelné číslo CKN 37/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 830 m2,
zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina vo vlastníctve mesta, za cenu 8 500,- € , t. j. 51,20 €/m2,
určenú na základe znaleckého posudku č. 36/2014 zo dňa 31. 07. 2014 znalca Ing. Jozefa Galandu,
Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do vlastníctva:
DOTY, s. r. o., IČO: 44125186, so sídlom Rybnická 2709, 069 01 Snina, zastúpení konateľom Ing.
Viliamom Kapraľom, Snina, s podmienkou úhrady nákladov spojených s vkladom do katastra
nehnuteľností, 117,- € za vyhotovenie GP a 70,- € za vypracovanie znaleckého posudku.
Kupujúcemu je známe, že na pozemku parc. č. CKN 37/1 sú uložené inžinierske siete a k dnešnému
dňu viaznu na ňom ťarchy uvedené na LV č. 3200 v časti „C“. Podmienkou prevodu je zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. CKN 37/269
vo vlastníctve kupujúceho, ako povinného z vecného bremena, v prospech tretích osôb a subjektov.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 640/2014

Ing. Pavol Marinič – p. Jankaj žiadal o odpredaj 3 metrov, my sme mu navrhli odpredať 6
metrov s tým, že táto cesta bude slúžiť celému územiu. No nakoniec sa mu odpredalo 6 metrov
s tým, že túto cestu môže využívať iba on a p. Kapraľ bude naďalej chodiť k svojmu objektu
z hlavnej cesty, čo nie je veľmi vhodné.
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1813/6
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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

mesta a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti - pozemku na Ul. Jilemnického,
parc. č. CKN 1813/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 626 m2, zapísaného
na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 641/2014

31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1121/160
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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
mesta a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti na Ul. Komenského - pozemku
(cca 42 m2) parc. č. CKN 1121/160 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 542
m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 642/2014

32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 2297/68, CKN 2297/148 a CKN 2297/147
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – keďže bolo vo VZN o prelukách schválené zaradenie cesty
vybudovanej na pozemku parc. č. 2297/148 do prelúk, je potrebné z uznesenia vypustiť parcelu č.
CKN 2297/148, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 190 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina.
MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
mesta a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľností pozemkov o celkovej výmere cca
295 m2, pričom ide o tieto parcely:
- CKN 2297/68, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 787 m2, zapísaného na LV č.
3200, k. ú. Snina,
- CKN 2297/147, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 504 m2, zapísaného na LV č.
6517, k. ú. Snina.
Predmetné pozemky sa nachádzajú v blízkosti ZUŠ v Snine na sídlisku II.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 643/2014

33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 2588/6
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.

Písomný návrh na uznesenie:
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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
mesta a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. CKN 2588/6, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 376 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta
Snina, pozdĺž Cirochy na Ul. Hurbanovej.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 644/2014

34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č.
CKN 2582/34
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
mesta 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 2582/34, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 180 m2, vytvorený geometrickým plánom č.
36485551-14/2014, vyhotoviteľa GEODET Snina, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina,
z pozemku parcelné číslo CKN 2582/4, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1 063 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina. Ide o časť cesty na
Strojárskej ulici, medzi parkom a ihriskom na Strojárskej ulici.
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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: Anton Vass – 1 poslanec
nehlasoval: ---

Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 645/2014

35. Oprava nebezpečného úseku chodníka na Ul. študentskej
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Vladislav Mika, poslanec MsZ v Snine.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e opravu nebezpečného chodníka na Ul.
študentskej pri obytných blokoch 1454 a 1455.
Materiál stiahnutý z rokovania.

36. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Maškulík, náčelník MsP Snina, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku
a služieb a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Mgr. Ľubov Reháková – prosí terajších poslancov, ale aj tých nových, čo prídu, aby sa
niekoľkokrát prišli na sídlisko I len tak poprechádzať peši, aby videli, čo ľudí na sídlisku I trápi.
Pretože mnohí to počuli už niekoľkokrát, ale ani raz to nevideli. Ľudí na sídlisku I ničia decibely
hluku. Vysťahovaní obyvatelia z bloku 1606 za zoskupili v bloku 1468 a zdá sa, že tento blok po
istom čase skončí ako blok 1606. Nebolo by potrebné pristúpiť k zbúraniu bloku, keby sa majiteľ
bloku o svoj objekt staral zodpovedne. Nie všetky rodiny z tohto bloku boli poriešené. P. Keleš sa
o nich nepostaral podľa dohody. Svoj záväzok voči nim a mestu nesplnil.
Ing. Daniela Galandová – do najbližšieho zasadnutia MsZ vypracovať doplnok k VZN mesta
Snina č. 121//2013 o verejnom poriadku ohľadom znečisťovania a vyberania odpadkov okolo
kontajnerov. V Trebišove to vyriešili tak, že MsP namieste rieši tých, čo takýto odpad prevážajú po
ceste – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – chce apelovať na majoritnú väčšinu obyvateľov, aby nezvážali
nepotrebné veci z bytov a domov k našim neprispôsobivým obyvateľom v dobrej viere, že si to
rozoberú. VPS je neďaleko týchto obydlí a oni si chodia po vyhodené veci aj tam.
Ing. Daniela Galandová – policajti vedia, o ktoré miesta ide, preto je potrebné namontovať
tam fotopasce. Treba to zahrnúť do rozpočtu, veď ide možno o 5 miest.
JUDr. Ján Maškulík – fotopasce sú namontované, nebude hovoriť, kde konkrétne.
Ing. Zdenek Snítil – vypratať čiernu skládku medzi Domom nádeje a Dúbravským potokom
A mestská polícia by sa tam mohla občas prejsť po tej 18-tej hodine - úloha.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
situácie na sídlisku I a II za prvý polrok 2014.

v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasovala: Emília Mydlová - 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 646/2014

37. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2014
Písomný materiál predložili poslanci MsZ - Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Marta Birková, Ing. Jozef Savka, Ing. Daniela Galandová. Spracovala Mgr. Ľubov Reháková,
zástupkyňa primátora mesta.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh na uznesenie p. Vassa.
Poslanecký návrh p. Vassa:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 5 VZN mesta Snina č. 111/2012
o poskytovaní dotácií rozdelenie 10 000 EUR vyčlenených z rozpočtu mesta Snina uznesením MsZ
č. 600/2014 zo dňa 24. 06. 2014 nasledovne:
1) Mestský volejbalový klub Snina
1 400 EUR
2) Taekwondo klub
500 EUR
3) Mestský stolnotenisový klub
200 EUR
4) Klub šermu
500 EUR
5) Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina na podujatie „Človek, pes a kôň 2014“
3 800 EUR
6) Down – Syndróm klub
300 EUR
7) Slovenský červený kríž, územný spolok Snina
900 EUR
8) Únia žien Slovenska, organizácia Snina
400 EUR
9) Pravoslávna obec Snina Brehy
500 EUR
10) Gréckokatolícka farnosť Komenského
500 EUR
11) Gréckokatolícka charita „ADOS“
500 EUR
12) Farnosť Božieho milosrdenstva
500 EUR
Ing. Daniela Galandová – požiadavka na hlavného kontrolóra, aby dôkladne kontroloval
dodržiavanie účelu využitia poskytnutej dotácie, aby neboli používané na bežné výdavky – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – stretnutia sa zúčastnili iba piati poslanci, ktorí sa dohodli na
predloženom návrhu a zvažovali to zo všetkých strán.

Hlasovanie o návrhu p. Vassa:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing, Anton Vass – 8 poslancov
proti: Zdenek Snítil – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, , Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 647/2014

Písomný návrh na uznesenie znel:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje v zmysle § 5 VZN mesta Snina č. 111/2012
o poskytovaní dotácií rozdelenie 10 000 EUR vyčlenených z rozpočtu mesta Snina uznesením MsZ
č. 600/2014 zo dňa 24. 06. 2014 nasledovne:
1.1 Telovýchova a šport (výchova a rozvoj telesnej kultúry)
13) Mestský volejbalový klub Snina
1 400 EUR
14) Taekwondo klub
1 000 EUR
15) Mestský stolnotenisový klub
500 EUR
16) Klub šermu
500 EUR
1.2 Kultúrno-spoločenské aktivity
17) Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina na podujatie „Človek, pes a kôň 2014“
4 500 EUR
1.5 Sociálne služby, ochrana ľudských práv a základných slobôd
18) Down – Syndróm klub
300 EUR
19) Slovenský červený kríž, územný spolok Snina 1 400 EUR
20) Únia žien Slovenska, organizácia Snina
400 EUR

38. Investičný zámer „Vybudovanie ihriska na školské a mimoškolské aktivity pri ZŠ P. O.
Hviezdoslava v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

schvaľuje

1. v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine výnimku v zmysle § 3
ods. 11,
2. v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011
v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15.12.2011 investičný
zámer „Vybudovanie ihriska na školské a mimoškolské aktivity pri ZŠ P. O. Hviezdoslava
v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Materiál nebol zaradený do programu rokovania.

39. Interpelácia poslancov
Ing. Jozef Savka – v lokalite Tabla nebolo za posledné 4 roky neinvestované ani do ciest, ani
do chodníkov, ani do kontajnerových stanovíšť. Sú záujemcovia o výstavbu nových rodinných
domov na Table smerom k domu p. Danča, pýta sa preto, či sa s niečím takýmto uvažuje. Jedna
stavba sa tam už buduje, má povolenie?
- pri rekonštrukcii ČOV-ky dochádza k znečisťovaniu nielen ciest, chodníkov, ale aj domov
a záhrad rodinných domov. Nie je mysliteľné, aby na ČOV-ku chodili takéto autá cez ulice na
Table. Investor musí zabezpečiť pravidelné čistenie tejto znečistenej cesty. Je potrebné vybudovať
inú prístupovú cestu. Je potrebné začať rokovať s vlastníkmi pozemkov o ich odkúpení. Dostali sa
k nemu informácie, že na túto ČOV by sa mala napojiť aj Belá nad Cirochou a Zemplínske Hámre.
A nie je možné, aby sa kaly z ČOV vyvážali po Ul. Kollárovej a Podhorskej ulici, pretože iná
prístupová cesta tam nie je.
Ing. Štefan Milovčík – s výkupom pozemkov sme už začali. Na najbližšom kontrolnom dni
nanesieme požiadavku na pravidelnejšie čistenie ciest. Rekonštrukcia ČOV-ky je pre mesto veľmi
prospešná. Preto by mali byť občania Tably tolerantní. Ide naozaj o strategickú vec. O napojení
obcí nevieme nič, zistíme to. Ing. Savku pozvať na najbližší kontrolný deň – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – výstavba tohto rodinného domu je schválená, je schválená aj zmena
územného plánu na časť pozemku – pre tento dom a možno ešte na jeden, či dva rodinné domy. Ak
je zo strany občanov záujem o budovanie rodinného domu v tejto lokalite, je potrebné, aby prišli na
úrad a zistíme, či je to zahrnuté v zmene územného plánu alebo nie a či je možná ďalšia zmena
územného plánu.
Emília Mydlová – predkladá sťažnosť občana z obytného bloku 1435 na Budovateľskej ulici na
znečisťovanie vzduchu vypúšťaním výparov z Obalexu (vzduch sa nedá dýchať) a tiež nato, že
upratovačky z úradu práce im zapĺňajú kontajnery. Ďalej sa chce opýtať komu patrí pozemok oproti
Provingu, je to tam zarastené a vŕšia sa tam kopy odpadu. Taktiež je potrebné zabezpečiť estetizáciu
trhoviska – natrieť stánky a pod. – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prehodnotiť pracovný čas na mestskom úrade, aby si ľudia nemuseli
brať dovolenku, ak idú na úrad niečo vybaviť – úloha.
Ing. Marián Kníž – poslanci dostali e-mailom požiadavku od p. Kostovčákovej na riešenie
spojov – rýchlikov. Mala by sa tým zaoberať komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti
a dopravy a taktiež by sme to mali odstúpiť na ZMOS, aby sa tým zaoberali – úloha;
- pri Stúpavskej je neprehľadná križovatka, vstup smerom k základnej škole treba označiť
žltou čiarou, pretože keď vozia rodičia deti do školy, premávka je tam komplikovaná – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – pri schvaľovaní dotácii bolo povedané, že došlo k dohode, no jeho sa nikto
nič nepýtal a k rokovaniu o pozmeňujúcom písomnom návrhu nebol prizvaný. Má pocit, že pre
niekoho je príjemnejšie dostávať dotácie od daní občanov všetkých. Podľa toho, akým tempom sa
dotácie rozdávajú, vidno, že sa blížia voľby. Je ťažko niekomu vysvetliť, že na rozdávanie máme
desaťtisíce eur a na kontajnery peniaze nie sú. Preto dajme do rozpočtu na dotácie celý rozpočet
a potom sa tu nemusíme hádať.
Mgr. Erik Cap – všetkým poďakoval za to, že majstrovstvá sveta v zápasení prebehli v meste
Snina bez problémov.

40. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Všetkých pozval na Deň mesta Snina, ktorý bude v piatok. Celý deň bude kultúrny program a večer
bude premietaný prvý film v zdigitalizovanom kine.

Snina 17. 09. 2014

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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