Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom dvadsiatom prvom zasadnutí dňa 11. 04. 2013
prijalo tieto uznesenia:
382/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ
k 11. 04. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --383/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
k 11. 04. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: --384/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine potvrdzuje uznesenie MsZ v Snine č. 380/2013 zo dňa
11. 02. 2013 v tomto znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje finančné prostriedky vo výške 7 724,- € na
dofinancovanie stavebných opravných prác (rekonštrukcia podlahových krytín) začatých v roku
2012, súhlasí so zapracovaním uvedených finančných prostriedkov do najbližšej zmeny rozpočtu
mesta Snina.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
nehlasoval: --385/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
118/2013 o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
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proti: –
zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec
– 4 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
386/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom. Text doplnku č. 4 tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
nehlasoval: --387/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina. Text
doplnku č. 2 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --388/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
nehlasoval: --389/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej
polície Snina.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --390/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
zadávací dokument pre spracovanie Zmien
a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --391/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje zmenu
rozpočtu na rok 2013 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 333 429,- €,
- zvýšenie výdavkov o 422 571,- €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 282 449,- €,
- zvýšenie výdavkov o 843 221,- €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o

579 858,- €.

Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
9 957 411,- €
9 666 266,- €
+ 291 145,- €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
4 656 225,- €
6 408 567,- €
- 1 752 342,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE
1 735 566,- €
262 800,- €
+1 472 766,- €
ROPOČET CELKOM
16 349 202,- €
16 337 633,- €
+ 11 569,- €
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --3

392/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje členský príspevok mesta Snina na rok 2013 pre
Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vo výške 0,20 € na obyvateľa
mesta evidovaného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
393/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zámer partnerskej spolupráce medzi mestom
Snina a mestom Seferihisar v Turecku.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: --394/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o letnej turistickej
sezóne 2012 a o stave prípravy areálu Biokúpaliska v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --395/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje cenník prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací
biotop – Snina Rybníky“ na letnú turistickú sezónu 2013, variant „A“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: ---
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396/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
harmonogram realizácie schválených
investičných zámerov mesta Snina. Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov
mesta Snina tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --397/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje prerušenie dvadsiateho prvého zasadnutia MsZ v
Snine s pokračovaním dňa 16. 04. 2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu
v Snine.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jozef Savka – 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine na pokračovaní dvadsiateho prvého zasadnutia dňa 16. 04.
2013 prijalo tieto uznesenia:
398/2013
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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina
– 2. etapa“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --399/2013
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 schvaľuje investičný zámer „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy
v medziblokovom priestore bytových domov okrsku „O“ na sídl. 2 v Snine“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.
5

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --400/2013
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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok
Cirocha na Daľkovskej ulici v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis – 5 poslancov
nehlasoval: --401/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva Jozefa Vozára, na základe písomného vzdania sa,
z funkcie člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy, kde bol zvolený
uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011, volí Ing. Milana Rosoľanku, bytom Snina za člena
komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: --402/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj časti
pozemku parcely č. CKN 2238/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2,
zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 500,- €, t. j. 100 €/m2,
stanovenú v § 15 ods. 7 VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina, pričom kupujúci uhradí poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
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zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --403/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve Mesta Snina pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, IČO: 36599361, so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --404/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti:
- pozemok parc. č. CKN 2595/116, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 153 m2,
- pozemok parc. č. CKN 2595/7, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 1 090 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, ktoré sa nachádzajú vedľa budovy
autoservisu a predajne náhradných dielov so s. č. 4243 na Ul. SNP.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --405/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 20 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, schvaľuje
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer
prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou Obchodnej verejnej súťaže, a to bytu č. 14
v bytovom dome súpisné číslo 1463, vchod č. 3, poschodie tretie, na Ul. študentskej v Snine
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných priestoroch a spoluvlastnícky
podiel na pozemku č. 5066/104, zapísané na LV 4952, minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom č. 15/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej č.
2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 6 500,- €,
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2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“. Oznámenie
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --406/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
1. uznesenie MsZ v Snine č. 311/2012 zo dňa 01. 10. 2012 - Vyhodnotenie Obchodnej verejnej
súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina – pozemok č. CKN 142/2,
2. obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti - pozemku CKN 142/2, vyhlásenú na základe
uznesenia MsZ č. 269/2012 zo dňa 30. 07. 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --407/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie žiadosť pani Márie Gáborovej o finančnú
náhradu za nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom reštitučných nárokov zosnulého Jozefa Gábora
a Jána Bajusa.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --408/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie žiadosť pani Márie Zuščákovej o vrátenie,
resp. odkúpenie časti pozemku parc. číslo 1121/1, k. ú. Snina, ktorý jej bol vyvlastnený.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
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409/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
prevodu je nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 2520/64, druh pozemku – záhrady,
o výmere 204 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341-118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa
Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného dňa 05. 11. 2012 pod
G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady, o výmere
3 145 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina a v správe Základnej
školy, Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina, Sládkovičova
366/70, 069 01 Snina, IČO: 31987761, zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej
cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že Pravoslávna cirkevná obec, ako vlastník budovy bývalej výmenníkovej
stanice na Študentskej ulici s. č. 746 a zastavaného pozemku parc. č. CKN 2520/36, k. ú.
Snina, chce odkúpiť predmetný pozemok za účelom prestavby tejto budovy na pravoslávny
chrám pre značnú skupinu obyvateľov Sniny. Príslušný pozemok je potrebný na
zabezpečenie výstavby chrámu a bezpečnosti pri výstavbe a ďalej pre rôzne obrady
Pravoslávnej cirkvi,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena - pozemku parc. č. CKN
2520/64, druh pozemku – záhrady, o výmere 204 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79,
overeného dňa 05. 11. 2012 pod G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh
pozemku – záhrady, o výmere 3 145 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina a v správe Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu
cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina, IČO: 31987761, zastúpenú
duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom za
symbolickú cenu 1,- €, s podmienkou úhrady 164,- € za vyhotovenie geometrického plánu,
94,05 € za vyhotovenie znaleckého posudku a všetkých nákladov spojených s vkladom do
katastra nehnuteľností.
Týmto zmluvným prevodom sa zároveň zriaďuje:
1) vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. CKN
2520/65, druh pozemku – záhrady, o výmere 337 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79,
overeného dňa 05. 11. 2012 pod G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh
pozemku – záhrady, o výmere 3 145 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina a v správe Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu
cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina, IČO: 31987761,
2) predkupné právo – právo na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 2520/64, za rovnakú kúpnu
cenu v prípade jeho predaja, alebo scudzenia inak, než predajom 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 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
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Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --410/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje 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 1121/435, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 379 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 36485551-6/2012, vyhotoviteľa GEODET SNINA, s. r. o., Partizánska 1057, 069 01
Snina, úradne overeného dňa 22. 01. 2013 pod G1-2/2013, z pozemku parcelné číslo CKN 1121/1,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 481 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 15 160,- € za výmeru 379 m2, t. j. 40,- €/m2, určenú na základe
znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 28. 01. 2013 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen.
Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, vo väzbe na § 13 ods. 1 VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina, pre: MY.PET, s. r. o., sídlo: Gaštanová 793,
067 83 Kamenica nad Cirochou, v zastúpení Dušan Brečka, konateľ, IČO: 36516741 s tým, že
kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, 97,35 € za vypracovanie
znaleckého posudku, s podmienkou:
1) zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1121/435
v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
2) zriadenia predkupného práva – práva na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1121/435, za
rovnakú kúpnu cenu v prípade jeho predaja, alebo scudzenia inak, než predajom v prospech:
Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN 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 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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: --411/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje 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 1006/6, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 24 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, za cenu 660,- €, t. j. 27,50 €/m2, určenú na základe znaleckého posudku č.
9/2013 zo dňa 25. 01. 2013 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01
Snina, pre Františka Dunaja, rod. Dunaj a Máriu Dunajovú, rod. Salajová, obaja trvale bytom
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069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradia poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností
a 96,75 € za vypracovanie znaleckého posudku.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1 a § 9a ods. 1 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, 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, Anton Vass – 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
412/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ v Snine č. 844/2010 zo dňa 04. 11. 2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: --413/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom prevodu je
nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 5066/351, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 236 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta
Snina, IČO: 00 323 560, pre Michala Tarabčáka, bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ užíva tento pozemok viac ako tridsať rokov na
záhradkárske účely. Ide o pozemok priľahlý k pozemku, na ktorom sa nachádza bytový dom
T-52, v ktorom s manželkou býva. Tento pozemok na vlastné náklady dal upraviť, zaviesť
a vyrovnať,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 5066/351, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 236 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, pre
manželov: Michal Tarabčák, rod. Tarabčák a Irena
Tarabčáková, rod. Kuzmová, za cenu 1 002,14 € s podmienkou úhrady 80,68 € za
vyhotovenie znaleckého posudku a všetkých nákladov spojených s vkladom do katastra
nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: --414/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
mestský byt – 1-izbový byt č. 40 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603 v Snine pre: Mykola
Bolotňuk, toho času bytom Snina, na dobu určitú od 01. 03. 2013 do 31. 08. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
415/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
a) 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:
- stavba – telocvična súpisné číslo 2666 postavená na parcele súpisné číslo 1121/329, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 8087, v katastri
nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina,
pre Stolnotenisový oddiel Snina, Gagarinova 1575, 069 01 Snina, IČO: 37878794, ktorý
požiadal o prenájom vyššie citovanej nehnuteľnosti za nájomné 1,- €/mesiac za maximálne
4 hodiny týždenne za účelom rozvoja športu, tréningovej činnosti mládeže a dospelých a za
účelom majstrovských zápasov oddielu v čase od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 v rozsahu
dohodnutom s riaditeľkou ZŠ Komenského. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že ide o športové aktivity a žiadateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na
prenájom v zmysle VZN a tiež nemá iné možnosti, kde by mohli zabezpečiť tréningový
proces. Všetky vyššie citované nehnuteľnosti sú v správe ZŠ Komenského v Snine,
b) prenájom telocvične súpisné č. 2666, postavenej na pozemku parc. č. 1121/329, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 8087 k. ú. Snina, t. č. v správe ZŠ
Komenského pre Stolnotenisový klub Snina, IČO: 37878794, za nájomné 1,- €/mesiac za
maximálne 4 hodiny týždenne na dobu od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 za účelom rozvoja
športu, tréningovej činnosti mládeže a dospelých a za účelom majstrovských zápasov
oddielu. Žiadateľ je povinný uhradiť správcovi, t. j. ZŠ Komenského, prevádzkové náklady.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
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proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: --416/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
a) 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 nebytový priestor, miestnosť č. 16,
nachádzajúca sa v Dome kultúry, súpisné č. 2061, postavenom na parcele č. 37/167,
zapísanom na liste vlastníctva č. 3200, v katastri nehnuteľností Správy katastra Snina, pre
okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina, pre Mariášový klub Snina, Podhorská
2153, Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že citovanej akcie sa
zúčastní cca 327 hráčov a je nevyhnutné zabezpečiť vhodné reprezentačné priestory,
ktorými žiadateľ nedisponuje, ako aj značná finančná náročnosť na usporiadanie,
b) prenájom veľkej sály v Dome kultúry na deň 25. 05. 2013 za 1,- €/deň pre Mariášový klub
Snina, Podhorská 2153, Snina za účelom usporiadania celoslovenského kola v mariáši:
,,O štít Vihorlatu a mesta Snina“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržalo sa: –
nehlasoval: --417/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 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. Predmetom
prenájmu je:
- časť pozemku 96 m2 z parcely parc. číslo 5708/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere
10 604 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3200, v katastri nehnuteľností Správy katastra
Snina, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina,
pre Tomáša Cinkaniča, Snina, ktorý požiadal o prenájom vyššie citovanej nehnuteľnosti za nájomné
1,- €/mesiac, za účelom umiestnenia zábavno-športovej atrakcie pre návštevníkov RO Rybníky
počas tohtoročnej sezóny, t. j. od 15. 06. 2013 do 15. 09. 2013. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o atrakciu pre širokú verejnosť návštevníkov RO Rybníky, pričom
samotná atrakcia predstavuje dosť značné náklady. Žiadateľ je povinný uhradiť mestu energie.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: --13

418/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na
sídlisku I a II.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržalo sa: –
nehlasoval: --419/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení uznesenie MsZ v Snine č. 328/2012 zo dňa 05. 11.
2012 tak, že nahrádza prílohu uznesenia „Plán podujatí MKOS Snina na rok 2013“ novou prílohou.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržalo sa: –
nehlasoval: --420/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
1) uznesenie MsZ v Snine č. 343/2012 zo dňa 13. 12. 2012 v bode 2 – Investičný zámer
„Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. gen. Svodobu“,
2) uznesenie MsZ v Snine č. 315/2012 zo dňa 05. 11. 2012 v časti Investičný zámer „Chodník
medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine“.
Hlasovanie o bode č. 1:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil – 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 3 poslanci
zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová – 3 poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie o bode č. 2:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec – 3 poslanci
nehlasoval: ---
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Príloha k uzneseniu MsZ č. 385/2013 zo dňa 11. 04. 2013:
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2013

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

MESTA

SNINA

č. 118/2013
o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina

VZN na úradnej tabuli vyvesené dňa 12. 04. 2013
VZN z úradnej tabule zvesené dňa 30. 04. 2013
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§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina o podmienkach vydávania Karty
obyvateľa mesta Snina (ďalej len „VZN“) je určiť podmienky, za ktorých môžu občania s trvalým
pobytom v meste Snina získať Kartu obyvateľa mesta Snina.

§2
Vydávanie karty obyvateľa mesta Snina
1. Mesto Snina vydáva pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina Kartu obyvateľa mesta
Snina (ďalej len „karta obyvateľa mesta“) za podmienok uvedených v ods. 2 a 3 tohto
paragrafu.
2. Karta obyvateľa mesta sa vydáva na základe žiadosti podanej v Kancelárii prvého kontaktu
Mestského úradu Snina.
3. Kartu obyvateľa mesta možno vydať len občanovi, ktorý ku dňu podania žiadosti má evidovaný
trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu Snina.
4. Kancelária prvého kontaktu spolupracuje pri posudzovaní žiadosti aj s Evidenciou obyvateľstva
mesta Snina.
5. Kartu obyvateľa mesta vydáva Oddelenie organizačné a vnútorných vecí, Kancelária prvého
kontaktu Mestského úradu Snina do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti.
6. Oddelenie organizačné a vnútorných vecí, Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu Snina
vydáva kartu obyvateľa mesta najskôr od 1. mája príslušného kalendárneho roka, kedy je možné
získať informácie o výške pohľadávok žiadateľa.
7. Oddelenie organizačné a vnútorných vecí, Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu Snina
v priebehu lehoty uvedenej v ods. 5 tohto paragrafu je povinné získať potvrdenia od oddelenia
finančného a oddelenia právneho, správy majetku a služieb o výške záväzkov žiadateľa voči
mestu Snina. Ak sú voči žiadateľovi a jeho spoluposudzovaným osobám evidované pohľadávky,
karta obyvateľa mesta mu nebude vydaná.
8. Oddelenie organizačné a vnútorných vecí, kancelária prvého kontaktu vedie evidenciu
o vydaných kartách obyvateľa mesta.
9. Karta obyvateľa mesta sa vydáva na príslušný kalendárny rok.
10. Karta obyvateľa mesta sa vydáva pre celú rodinu žijúcu v jednom byte alebo rodinnom dome.
Ak v jednom byte žije viac osôb s rôznym priezviskom vydáva sa pre každé priezvisko
osobitne.
11. Na karte obyvateľa mesta bude uvedené priezvisko rodiny a jednotliví členovia rodiny budú
označení menom. Deti do 15 rokov budú mať za menom aj rok narodenia. Na karte obyvateľa
mesta bude uvedená aj adresa trvalého pobytu.
12. Karta obyvateľa mesta je platná len s občianskym preukazom, príp. iným preukazom totožnosti.
13. Karta obyvateľa mesta oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy z ceny vstupného na prírodné
kúpalisko v rekreačnej oblasti Rybníky.
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§3
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 118/2013 o podmienkach vydávania Karty
obyvateľa mesta Snina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 11. 04. 2013
uznesením číslo 385/2013.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 118/2013 o podmienkach vydávania Karty
obyvateľa mesta Snina nadobúda účinnosť 01. 05. 2013.
Snina 11. 04. 2013

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 386/2013 zo dňa 11. 04. 2013:

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 26. 04. 2013

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina tento doplnok:

D O P L N O K č. 4
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU
MESTA

NARIADENIU

SNINA

č. 109/2011
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom

Tento doplnok bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12 04. 2013
Tento doplnok bol zvesený z úradnej tabule dňa 26. 04. 2013
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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. (6) znie:
„(6) Pre obchodnú verejnú súťaž sa zriaďuje komisia v zmysle ustanovenia § 19 ods. 7 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov.“
2. V § 6 sa vypúšťa druhá veta. Prvá veta sa označuje ako ods. (1).
3. V § 6 sa dopĺňa nový odsek (2), ktorý znie:
,,(2) Krátkodobý prenájom nebytových priestorov na jeden deň (napr. v športovej hale pre účely
usporiadania športovej alebo kultúrnej akcie) povoľuje primátor mesta po predchádzajúcom
prerokovaní v komisii finančnej a správy majetku a komisii mládeže, kultúry, športu a návrhov na
poskytovanie grantov.“
4. Vypúšťa sa § 11. Doterajšie § 12 až § 28 sa označujú ako § 11 až § 27.
5. V pôvodnom § 16 (novooznačenom § 15) úvodná veta a písm. a) znejú:
,,Telocvične a športové zariadenia sa prenajímajú
a) bezodplatne pre:
- činnosť športových a záujmových útvarov iných škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Snina,
- školské športové strediská, útvary športovo talentovanej mládeže, súťaže a podujatia
poriadané Slovenskou asociáciou športu na školách, prípadne inými štátnymi organizáciami
a orgánmi alebo pod ich záštitou,“
6. V pôvodnom § 17 (novooznačenom § 16) úvodná veta a písm. a) znejú:
,,Triedy a zasadacie miestnosti sa prenajímajú:
a) bezodplatne na krátkodobé sporadické účely, spravidla pre ďalšie, nepovinné vzdelávanie žiakov
školy po vyučovaní, pre činnosť záujmových útvarov a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Snina,“
7. V pôvodnom § 18 (novooznačenom § 17) sa mení sa úvodná veta a vkladá nové písm. a),
ktoré znejú:
„Skladové a pivničné priestory sa prenajímajú:
a) bezodplatne pre činnosť športových a záujmových útvarov iných škôl a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je mesto Snina,“
Doterajšie písm. a) a b) sa ďalej označujú ako písm. b) a c).
8. Pôvodný § 19 (novooznačený § 18) znie:
,, Jedálne sa prenajímajú:
a) bezodplatne, pre činnosť športových a záujmových útvarov iných škôl a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je mesto Snina,“
b) za 4,00 €/hod. + prevádzkové náklady na jednorazové akcie (svadby, stužkové slávnosti, oslavy
a pod.)“.
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9. V pôvodnom § 20 (novooznačenom § 19) úvodná veta a písm. a) znejú:
,, Športový areál školy sa prenajíma:
a) bezodplatne pre:
- potreby telesnej výchovy základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Snina, ak nemajú
vlastný športový areál,
- činnosť športových a záujmových útvarov iných škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Snina,
- súťažné podujatia poriadané Slovenskou asociáciou športu na školách, prípadne inými
štátnymi organizáciami a orgánmi alebo pod ich záštitou,
- občianske združenia telesne postihnutých a dôchodcov + úhrada prevádzkových nákladov“.
Čl. II
Tento doplnok nadobúda účinnosť 26. 04. 2013.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

20

Príloha uznesenia MsZ č. 387/2013 zo dňa 11. 04. 2013:

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 26. 04. 2013

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina tento doplnok:

D O P L N O K č. 2
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU
MESTA

NARIADENIU

SNINA

č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina

Tento doplnok bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12. 04. 2013
Tento doplnok bol zvesený z úradnej tabule dňa 26. 04. 2013
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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina sa mení a dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa o nový ods. 7, ktorý znie:
„7. Cena za odpredaj pozemku neoprávnene zastavaného pred odpredajom, ktorý je vo vlastníctve
mesta, sa stanovuje vo výške 10-násobku predajnej ceny za m2 uvedenej v ods. 1.“
§ 19 vrátane nadpisu znie:
„§ 19
Obchodná verejná súťaž
(1) Obchodná verejná súťaž je súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Použije sa spravidla vždy, pokiaľ nie sú splnené podmienky na priamy predaj.
(2) Obchodná verejná súťaž sa použije aj na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade, že sú
splnené podmienky podľa zákona o majetku obcí, alebo že ide o záujem mesta, alebo ak vec slúžila
pre tzv. občiansku vybavenosť, pri ktorej je nutné zachovanie jej pôvodného účelu.
(3) Podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Obchodná
verejná súťaž sa vyhlasuje neurčitým osobám na úradnej tabuli, v regionálnej tlači a na webovej
stránke mesta minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej
súťaže tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia publicita. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
obsahuje najmä predmet, zásady a podmienky súťaže.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(4) Od navrhovateľov sa požaduje:
identifikácia navrhovateľa – občiansky preukaz, ak ide o fyzickú osobu, kópia živnostenského
listu, resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ak ide o fyzickú osobu –
podnikateľa alebo právnickú osobu,
návrh kúpnej ceny alebo ceny za prenájom,
čas a spôsob úhrady kúpnej ceny alebo ceny za prenájom,
predloženie podnikateľského alebo iného zámeru,
doklad o zaistení potrebných finančných prostriedkov,
zloženie finančnej zábezpeky vo výške min. 20 % z kúpnej ceny stanovej znaleckým posudkom,
potvrdenie o tom, že navrhovateľ nemá daňové a iné nedoplatky voči mestu,
iné doklady uvedené v podmienkach o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

(5) Uverejnené podmienky nemožno meniť alebo obchodnú verejnú súťaž zrušiť, iba ak si
mesto toto právo v uverejnených podmienkach vyhradilo a zmenu alebo zrušenie uverejnilo
spôsobom uvedeným v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
(6) Navrhovateľom podaný návrh možno zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len vtedy,
keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam a keď bol predložený v lehote stanovej
v podmienkach súťaže. Návrhy predložené po lehote stanovenej v podmienkach súťaže nemožno do
súťaže zahrnúť.
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(7) Mestské zastupiteľstvo menuje pre obchodnú verejnú súťaž komisiu, ktorá posúdi
predložené návrhy. Na riadny priebeh obchodnej verejnej súťaže dohliada hlavný kontrolór.
Komisia je zložená minimálne z piatich členov, ktorú tvoria poslanci mestského zastupiteľstva
a dvaja zamestnanci mestského úradu. Činnosť komisie riadi predseda, ktorého zo svojho stredu
volia členovia komisie, ak ho neurčilo Mestské zastupiteľstvo. Predseda komisie musí byť poslanec
mestského zastupiteľstva. Komisia môže zahájiť svoju činnosť, iba ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov.
(8) Komisia má postavenie dočasného orgánu. Komisia skontroluje neporušenosť obálok,
vykoná otváranie a následne skontroluje, či jednotlivé návrhy majú predpísané náležitosti
a v prípade neúplnosti takéto návrhy z posudzovania vylúči. Pri posudzovaní jednotlivých návrhov
im priradí poradie podľa najvýhodnejšej ponuky v zmysle súťažných podmienok. Najvýhodnejšej
ponuke priradí poradie č. 1.
(9) Z otvárania a vyhodnotenia ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci
členovia komisie prítomní na zasadnutí. Zápisnica o otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je
záväzným podkladom pre primátora pre spracovanie materiálu na najbližšie rokovania mestského
zastupiteľstva.
(10) Výsledky obchodnej verejnej súťaže a následne samotný prevod majetku víťazovi
obchodnej verejnej súťaže schvaľuje mestského zastupiteľstvo.
(11) Mesto je oprávnené odmietnuť všetky návrhy, ak si toto právo vyhradilo
v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
(12) Po schválení výsledkov obchodnej verejnej súťaže mestským zastupiteľstvom je mesto
povinné do 7 dní písomne upovedomiť víťaza, že jeho súťažný návrh prijíma, vyzve ho na
zaplatenie kúpnej ceny, resp. doplatku kúpnej ceny, ako aj ostatných účastníkov, ktorí v súťaži
neuspeli. Zároveň je mesto povinné neúspešným účastníkom vrátiť zloženú finančnú zábezpeku;
finančná zábezpeka zložená víťazom sa započíta do kúpnej ceny. Vo výzve na uzavretie zmluvy
poučí víťazného uchádzača, že ak nebude uzatvorená zmluva v lehote do 30 dní z akýchkoľvek
dôvodov na strane uchádzača, má za to, že uchádzač nemá záujem o uzatvorenie zmluvy a že sa mu
nevráti zložená zábezpeka. Mesto v takomto prípade vyzve uchádzača vyhodnoteného na druhom
mieste k uzavretiu zmluvy.“

Čl. II
Tento doplnok nadobúda účinnosť 26. 04. 2013.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 388/2013 zo dňa 11. 04. 2013:
Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uznieslo sa na tomto doplnku:

D O P L N O K č. 1
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
MESTA SNINA
č. 115/2012

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia
so sídlom na území mesta Snina

Tento doplnok bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12. 04. 2013
Tento doplnok bol zvesený z úradnej tabule dňa 30. 04. 2013
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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Snina sa mení a dopĺňa takto:
v § 4 ods. 2 písm. g) sa slovo „107,35 €“ nahrádza slovom „155,30 €“.
Čl. II
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina nadobúda účinnosť 01. 05. 2013.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 389/2013 zo dňa 11. 04. 2013:

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine podľa § 6 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto doplnku:

Doplnok č. 1
k
Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina
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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:

Čl. I.
Organizačný poriadok Mestskej polície Snina sa mení a dopĺňa takto:
v § 43 ods. 1 sa mení text „4 pomocní operátori“ na text „5 pomocní operátori“.

Čl. II.
Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina nadobúda účinnosť dňa 01. 05.
2013.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 390/2013 zo dňa 11. 04. 2013:

Zmeny a doplnky č. 4
Územného plánu obce Snina

ZADÁVACÍ DOKUMENT
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1. Popis platnej ÚPD mesta Snina
Mesto Snina má v súčasnosti schválený Územný plán mesta Snina, ktorý bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 569/2005 zo dňa 09.06.2005 aktualizovaný
Zmenami a doplnkami 2008, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č.
840/2010 zo dňa 04.11.2010; Zmenami a doplnkami č. 2, ktoré boli schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Snine č. 272/2012 zo dňa 27.09.2012; Zmenami a doplnkami č. 3, ktoré
boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 336/2012 zo dňa 13.12.2012.
2. Dôvody obstarania zmien a doplnkov
Dôvodom pre obstaranie zmien a doplnkov sú požiadavky fyzických a právnických osôb
v súvislosti s ich zamýšľanými zámermi.
3. Popis požadovaných zmien a doplnkov:
3.1 Jozef Holota, Nad Cirohou 2336/36, Snina – parc. č. C KN 4991/3, k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemku
parc. č. C KN 4991/3, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy hromadnej bytovej výstavby na plochu
individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom).
3.2 Patrík Baloga, Osloboditeľov 717/97, Belá nad Cirochou – parc. č. C KN 6221/7, 6221/8,
k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemkov
parc. č. C KN 6221/7, 6221/8, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy poľnohospodárskej pôdy na plochu
poľnohospodárskej výroby (areál včelárstva).
3.3 Magdaléna Gerbocová, Duchnovičova 2257, Snina – parc. č. C KN 6292/77, k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemku
parc. č. C KN 6292/77, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy poľnohospodárskej pôdy na plochu
individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom).
3.4 Jozef Avuk, Vihorlatská 1414/2, Snina – parc. č. C KN 6094/11, k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemku
parc. č. C KN 6094/11, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy poľnohospodárskej pôdy na plochu
individuálnej bytovej výstavby.
3.5 Marián Matús, Strojárska 1832/93, Snina – parc. č. C KN 621/1, 621/2, 621/7, k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemkov
parc. č. C KN 621/1, 621/2, 621/7, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy športovo-rekreačnej a parkoviska
na plochu občianskej vybavenosti (obchodno-nákupné centrum).
3.6 Ing. Ján Štofira, Šafárikova 2851/44, Snina - parc. č. C KN 6095/49, k. ú. Snina
Požadovaná zmena má charakter dielčej úpravy týkajúcej sa funkčného využitia pozemku
parc. č. C KN 6095/49, k. ú. Snina, t. j. zmenu plochy poľnohospodárskej pôdy na plochu
hospodárskeho chovu hovädzieho dobytka a iných domácich hospodárskych zvierat (objekt na
ustajnenie hospodárskych zvierat).
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Príloha uznesenia MsZ č. 396/2013 zo dňa 11. 04. 2013:

Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov mesta Snina
Schválené Investičné zámery:
1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa- uzn. MsZ č. 204/2012 - stavbu
realizujú VPS Snina, s. r. o., stavba bude ukončená v termíne do 30. 04. 2013.
2. Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky - uzn. MsZ č. 205/2012 –
stavebné práce ukončené.
3. Detské ihriská na území mesta Snina – uzn. MsZ č. 206/2012 - stavba je rozostavaná, stavba
bude ukončená v termíne do 30. 04. 2013.
4.
-

Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení - uzn. MsZ č. 207/2012
MŠ Dukelských hrdinov – stavebné práce ukončené,
MŠ Palárikova – stavebné práce ukončené,
ZŠ Budovateľská – stavba ukončená.

5. Rekonštrukcia športovej haly Snina- uzn. MsZ č. 208/2012 – dňa 31. 01. 2013 bola
zhotoviteľom dodaná projektová dokumentácia, následne mesto zrealizuje verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby (predpokladaný termín ukončenia VO 30. 04. 2013), realizácia stavby 6
mesiacov od podpísania ZoD, realizácia je závislá od schválenia finančných prostriedkov na
rekonštrukciu v rozpočte mesta.
6. Chodníky Snina – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul. Palárikova - uzn. MsZ č. 211/2012 – stavba
ukončená.
7. Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta – odstavná plocha na Ul.
študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051 - uzn. MsZ č. 212/2012 a Odstavná plocha na Ul.
študentskej 1465 - uzn. MsZ č. 213/2012 – stavba ukončená.
8. Revitalizácia historického parku v Snine – uzn. MsZ č. 268/2012 - v súčasnosti sa realizuje
súťaž návrhov, predpokladaný termín ukončenia súťaže návrhov 15. 04. 2013.
9. Vyregulovanie vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s. r. o. - uzn. MsZ č. 280/2012 – bola
dodaná projektová dokumentácia, predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby do 15. 04. 2013, ukončenie realizácie stavby do 30 dní od účinnosti ZoD.
10. Chodník na Ul. Jesenského a Chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri
Dúbravskom potoku v Snine - uzn. MsZ č. 315/2012 + Chodník na Ul. Sládkovičovej – III.
etapa, Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu, Chodník na Ul. Komenského – pri
Bille – uzn. MsZ č. 343/2012 – zrealizovaná predprojektová príprava na všetky investičné
zámery, verejné obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie by malo byť ukončené
v termíne do 15. 04. 2013. Termín na vypracovanie projektovej dokumentácie do 60 dní od
účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavby. Projektová dokumentácia bude rozčlenená do
jednotlivých samostatných objektov, ktoré budú samostatne realizovateľné. Vzhľadom na to, že
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veľká časť pozemkov, na ktorých majú byť chodníky umiestnené nie sú vo vlastníctve mesta,
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je závislé od majetkového usporiadania
pozemkov. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pri novonavrhovaných chodníkoch je možné
realizovať až po vydaní stavebného povolenia. Mesto začne s realizáciou stavby na základe
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v termíne do 120 dní od právoplatnosti stavebného
povolenia.
11. Detské ihriská na území mesta Snina UL. Palárikova, Ul. Kukučínova – uzn. MsZ č.
355/2012 – termín na dodanie projektovej dokumentácie je do 30. 03. 2013, predpokladaný
termín ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do 15. 06. 2013, ukončenie
realizácie stavby do 60 dní od účinnosti ZoD.
12. Stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o. – uzn. MsZ č. 364/2013 projektová dokumentácia vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer bola dodaná 15. 03.
2013. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby by malo byť ukončené v termíne do 30. 04.
2013, ukončenie realizácie stavebných prác do 30 dní od účinnosti ZoD.
13. Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji – uzn. MsZ č. 188/2012 – mesto na rekonštrukciu
chodníka získalo nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce. V súčasnosti
mesto realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpokladaný termín ukončenia
VO do 30. 04. 2012, realizácia stavby do 60 dni od účinnosti ZoD.
Ostatné investičné akcie:
1. Dom pokojnej staroby Snina – stavba je rozostavaná, termín na ukončenie celého projektu je
do februára 2014.
2. Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina – stavba je rozostavaná, termín na dokončenie
stavby je do 24. 11. 2013.
3. Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina – stavba je
rozostavaná, termín na dokončenie stavby je do 28. 02. 2014.
4. Prestavba zariadenia Hana na kongresové centrum Snina – mesto na realizáciu stavby
získalo NFP v rámci cezhraničnej spolupráce. Stavbu na základe ZoD realizuje Stavomont SP
Snina, s. r. o., termín na dokončenie stavby je do 05. 10. 2013.
5. Kontajnerové stanovištia na územím mesta Snina – mesto na predmetnú investičnú akciu
získalo nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie,
v súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
6. Kontajnerové stanovištia mimo projekt – mesto uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti
poslancov MsZ a zástupcov vlastníkov bytov bytových domov okrsku „O“. Na najbližšie MsZ
bude predložený na schválenie návrh investičného zámeru.
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7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta Snina – 2. etapa – mesto na predmetnú
investičnú akciu spracovalo návrh investičného zámeru, tento bude predložený na schválenie na
najbližšie zasadnutie MsZ.
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – sídl. 1 a časť sídl. 2 – mesto na
realizáciu predmetnej stavby získalo nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti bol spisový
materiál verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby postúpený na kontrolu na riadiaci orgán.
9. Revitalizácia areálu kúpalísk RO Rybníky Snina – na základe súťaže návrhov a rokovania
s víťazným uchádzačom Stavoprojekt, a. s., Prešov bola so zhotoviteľom projektovej
dokumentácie podpísaná ZoD na realizáciu projektovej dokumentácie. Projektová
dokumentácia 1. etapy – Prestavba nefunkčného bazéna + sociálne zariadenia bude dodaná
v termíne do 30. 03. 2013.
Ostatné opravy:
1. Oprava kalvárie – kaplniek na starom cintoríne – časť kaplniek je v dezolátnom stave, mesto
uvažuje s ich opravou v mesiacoch jún – júl 2013, po spracovaní jednoduchej projektovej
a rozpočtovej dokumentácie a odsúhlasení v komisii pre pamätihodností v súlade s VZN č.
114/2012.
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Príloha uznesenia MsZ č. 398/2013 zo dňa 16. 04. 2013:

Investičný zámer
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 2. etapa“
1. Stavba:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 2. etapa
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina na Ul. strojárskej a Ul. stakčínskej, predovšetkým
na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 2. etapa je rekonštrukcia
verejného osvetlenia na Ul. strojárskej a Ul. stakčínskej - okruh rozvádzačov RVO 11, RVO 36
a RVO 38 formou LED svietidiel. Predmetom rekonštrukcie bude aj realizácia nasvietenia
prechodov pre chodcov a podsvietenie prechodov pre chodcov formou svetelného zvýraznenia
dráhy jestvujúcich prechodov aktívnym signalizačným zariadením (LED blikajúcimi svetlami
zapustenými do vozovky).
Súčasné verejné osvetlenie je v zlom stavebno-technickom stave a taktiež, vzhľadom na zastaralosť
svietidiel, verejné osvetlenie má veľkú spotrebu elektrickej energie.
4. Rozsah zámeru:
- realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia na Ul. strojárskej a Ul. stakčínskej v rozsahu
výmeny jestvujúcich svietidiel za LED svietidla vrátane výložníkov, výmeny jestvujúcich
rozvádzačov, výmeny stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sú v havarijnom stave a výmeny
rozvodov verejného osvetlenia, ktoré sú v nevyhovujúcom stave vrátane zrealizovania
prisvietenia prechodov pre chodcov na Ul. strojárskej a stakčínskej, a podsvietenie prechodov
pre chodcov formou svetelného zvýraznenia dráhy jestvujúcich prechodov aktívnym
signalizačným zariadením (LED blikajúcimi svetlami zapustenými do vozovky).
- riadiaci systém na úrovni regulácie osvetlenia po jednotlivých vetvách verejného osvetlenia,
- vhodnosť použitých LED svietidiel zhotoviteľ preukáže svetlo-technickým výpočtom.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 2. etapa sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie podmienky
predovšetkým pre bezpečnosť obyvateľov mesta. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu
v zmysle zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších
predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
Audit verejného osvetlenia mesta Snina z roku 2006
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina z 07/2007
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Príloha uznesenia MsZ č. 399/2013 zo dňa 16. 04. 2013:

Investičný zámer
„Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore bytových
domov okrsku „O“ na Sídl. 2 v Snine“
1. Stavba:
Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore bytových domov okrsku
„O“ na Sídl. 2 v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer uvažuje s realizáciou kontajnerových stanovíšť a rozšírenia odstavných plôch
v medziblokovom priestore bytových domov okrsku „O“ na Sídl. 2 v Snine na pozemkoch, ktoré sú
v užívaní mesta Snina.
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore
bytových domov okrsku „O“ na Sídl. 2 v Snine“ je dobudovanie kontajnerových stanovíšť pre
KO, doplnenie a revitalizácia odstavných plôch pre osobné motorové vozidla v medziblokovom
priestore bytových domov okrsku „O“..
4. Rozsah zámeru:
-

-

-

-

Rozšírenie priestorov pre kontajnery o nové kontajnerové stanovište na 4 kontajnery pri
novovybudovanom parkovisku pri bytovom dome súp. č. 1458 vrátane prekrytia
jestvujúcich kontajnerových stanovíšť prestrešením kari sieťou,
Zriadenie dvoch nových kontajnerových stanovíšť po 8 kontajnerov pri bytovom dome
súp. č. 1456 v priestore medzi trafostanicou a výmenníkovou stanicou formou
prestrešených uzamkýnateľných klietok,
Úprava plôch zatráňovacími panelmi pre parkovanie osobných motorových vozidiel na
uvoľnených plochách po kontajneroch pred bytovým domom súp. č. 1456, 1623
a revitalizácia jestvujúcich odstavných plôch osadením zatrávňovacích panelov,
Preložka stĺpov verejného osvetlenia v mieste odstavných plôch.

5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore
bytových domov okrsku „O“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné
prostredie,
navrhovaným zámerom sa vytvoria lepšie podmienky predovšetkým obyvateľov a životné
prostredie. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
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Príloha uznesenia MsZ č. 400/2013 zo dňa 16. 04. 2013

Investičný zámer
Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. daľkovskej v Snine

1. Stavba:
Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. daľkovskej v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer uvažuje s realizáciou rekonštrukcie lávky pre peších cez vodný tok Cirocha, ktorá spája Ul.
Komenského a Ul. daľkovská, pri ústí Daľkovského potoka do vodného toku Cirocha.
Lávka je v zlom stavebno-technickom stave a ohrozuje bezpečnosť chodcov.
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. daľkovskej
v Snine“ je celková rekonštrukcia lávky schodov a zábradlia.

4. Rozsah zámeru:
-

rekonštrukcia lávky pre peších (spevnenie nosnej konštrukcie, výmena pochôdzných
plechov, spevnenie a úpravy zábradlia z dôvodu bezpečnosti a pod.),
osadenie nových schodov.

5.Vplyv na životné prostredie:

Realizáciou zámeru „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. daľkovskej
v Snine“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovaným zámerom sa
vytvoria lepšie podmienky predovšetkým obyvateľov a životné prostredie. Navrhované činnosti
nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné
prostredie v znení neskorších predpisov tzv. EIA.

6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
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Príloha uznesenia MsZ č. 405/2013 zo dňa 16. 04. 2013:

Mesto Snina, Mestský úrad,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov vo väzbe na ustanovenie § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje:

Obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Súťažné podklady
Časť I.
Všeobecné informácie a predmet Obchodnej verejnej súťaže
1.1 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v súlade s Uznesením MsZ v Snine
vo väzbe s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina.
1.2 Identifikácia vlastníka a vyhlasovateľa:
Mesto Snina
Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík, primátor
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
č. účtu:
4205964004/5600
IČO:
00323560
DIČ:
2020794666
IČ DPH:
SK 2020794666
Tel./Fax:
0577622305, fax: 057/7623743
e-mail:
primator.snina@snina.sk

1.3 Predmet Obchodnej verejnej súťaže
Predmetom Obchodnej verejnej súťaže je:
Byt č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1463, vchod č. 3, tretie poschodie na Ul. študentskej
v Snine, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a podiel k pozemku parc. číslo 5066/104, všetko zapísané na LV 4952, k. ú. Snina, Správa katastra
Snina, okres Snina, obec Snina.
Ponúkaná cena za predmet Obchodnej verejnej súťaže: minimálne vo výške určenej aktuálnym znaleckým
posudkom č. 15/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej č. 2570/21,
069 01 Snina, minimálna cena: 6 500,- €.
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Vyhlasovateľ v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne
vyhodnotené ako nevýhodné, kedykoľvek súťaž zrušiť a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
súťaži.
Časť II.
Obhliadka nehnuteľností, zábezpeka a predkladanie ponúk

2.1 Dátum a čas vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže vrátane
oboznámenia sa s listom vlastníctva a znaleckým posudkom je možné uskutočniť vždy v
úradných hodinách mestského úradu po dohode vyhlasovateľa s účastníkom súťaže
individuálne. Kontaktnou osobou vyhlasovateľa je: JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb, tel.: 057/7561870, mobil: 0905471902, e-mail:
jan.palovcik@snina.sk.
2.2 Viazanosť ponuky do 30. 06. 2013 zabezpečuje vyhlasovateľ zábezpekou vo výške 1 300,- €,
slovom: tisíc eur.
2.3 Spôsob zloženia zábezpeky:
-

Bezhotovostným prevodom na účet vyhlasovateľa vo VÚB banke, č. ú. 35 – 22922532/0200
variabilný symbol OVS/2/2013.

2.4 Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky:
Originál výpisu o prevode zábezpeky na účet vyhlasovateľa.
Originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
v hotovosti.
- Originál bankou vystavenej záruky.
Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže musí tvoriť súčasť ponuky.
V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.
-

2.5 Spôsob vrátenia zábezpeky:
- Prevodom na účet účastníka súťaže.
- Oznámením banke o jej zrušení.
Vyhlasovateľ vráti účastníkovi súťaže, ktorý neuspel v Obchodnej verejnej súťaži zábezpeku bez
zbytočného odkladu, najneskôr tri dni od uplynutia doby viazanosti alebo tri dni po upustení od
predaja.
Zábezpeka úspešného účastníka súťaže, ktorý zo súťaže odstúpi prepadne v prospech
vyhlasovateľa súťaže.
Víťazovi obchodnej verejnej súťaže sa zábezpeka nevracia, ale odpočítava z predajnej ceny.
2.6 Predkladanie ponúk:
-

Forma podávania návrhov je písomná.
Účastník súťaže vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal musí
obsahovať adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 a adresu účastníka.
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle Mestského úradu Snina
najneskôr do 13. 05. 2013 do 15.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať “
„OVS/2/2013“
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-

Uchádzač môže svoju ponuku stiahnuť maximálne jednu hodinu pred začatím otvárania
obálok.

2.7 Obsah ponuky:
-

-

Meno, priezvisko a adresa, resp. názov a sídlo uchádzača, IČO.
Aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade, že účastník je
podnikateľský subjekt.
Návrh kúpnej ceny s podpisom účastníka súťaže.
Písomné preukázanie vysporiadania záväzkov k vyhlasovateľovi.
Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže.

Čestné vyhlásenie účastníka, že jeho súťažný návrh je neodvolateľný v lehote podľa bodu 2.2 týchto
súťažných podkladov, a že v tejto lehote ho vyhlasovateľ môže prijať.
Čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom v podmienkach
súťaže.

Čestné vyhlásenie účastníka, že s predmetom kúpy je oboznámený v plnom rozsahu
a v budúcnosti si nebude od mesta nárokovať žiadne opravné prostriedky.

V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených dokladov, bude ponuka zo
súťaže vylúčená.
Čl. III.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
3.1 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.snina.sk a na úradnej tabuli
mesta Snina t. j. dňom 22. 04. 2013
3.2 Súťaž končí dňom uvedeným v súťažných podkladoch.
3.3 Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej primátorom
v súlade s platným VZN. Z priebehu vyhodnotenia ponúk bude vyhotovený zápis, v ktorom
bude stanovené poradie uchádzačov a víťaz súťaže a ktorý podpíšu členovia komisie, následne
predkladateľom ponúk sa do 7 dní od schválenia výsledkov v MsZ písomne oznámi výsledok
Obchodnej verejnej súťaže.
3.4 Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: Mesto Snina, Mestský úrad Snina,
Strojárska 2060/95, kancelária č. 8, 1. poschodie, do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
IV.
Podmienky predaja
4.1 Predávajúci podmieňuje predaj nehnuteľnosti schválením v Mestskom zastupiteľstve v Snine.
4.2 Predávajúci podá návrh na vklad vlastníctva až po uhradení celej kúpnej ceny.
4.3 Poplatky súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu a vkladom do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
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Čl. V.
Kritéria hodnotenia ponúk
5.1 Kritéria vyhodnotenia ponúk:
– kúpna cena, váhový koeficient 100 %. Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške
minimálnej kúpnej ceny určenej znaleckým posudkom (bod 1.3 súťažných podkladov).
5.2 Ponuka môže byť vyhodnotená ako neprijateľná.
Čl. VI
Uzatvorenie zmluvy
6.1 Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 14 dní od doručenia oznámenia o
výsledku Obchodnej verejnej súťaže schválenej Mestským zastupiteľstvom v Snine. V prípade
neuzatvorenia kúpnej zmluvy úspešným uchádzačom, zložená zábezpeka prepadá v prospech
mesta Snina.
6.2 Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať o uzatvorení
kúpno-predajnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili
v Obchodnej verejnej súťaži.
6.3 Predávajúci vydá kupujúcemu dva originály kúpnej zmluvy.

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Príloha uznesenia MsZ č. 419/2013 zo dňa 16. 04. 2013:

Plán podujatí MKOS Snina na rok 2013
I.

Podujatia, ktorých organizátorom je MKOS Snina:
19. 01.
08. 03.
31. 05.

05. 07.
september
november
november
november
december
december

Ples mesta Snina
Koncert pri príležitosti MDŽ
Oslavy Medzinárodného dňa detí
- kultúrny program, v ktorom účinkujú deti sninských škôl a záujmových
kultúrnych združení
Slávnostné otvorenie kaštieľa, Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Deň mesta Snina
Festival duchovnej piesne
- medzinárodná prehliadka speváckych zborov sakrálnej piesne
Gerbócova literárna Snina
- medzinárodná súťažná prehliadka vlastnej literárnej tvorby
Katarínske posedenie pre dôchodcov
Mikulášsky program - kultúrny program pre deti
Silvester na námestí

II. Podujatia, ktorých organizátorom je iný subjekt, MKOS Snina poskytuje technickoorganizačnú spoluprácu:
8. 1.
13. 1.
august
august
sept., okt.
október
november
november
s neurčeným
dátumom

„Pokoj ľuďom dobrej vôle“ – benefičný vianočný koncert
- organizátor: MsO Jednota dôchodcov na Slovensku
„Dobrý večer, štedrý večer ...“ – koncert kolied a vinšov
- organizátor: ZRUS Snina
Rock pod Kameňom – 11. ročník festivalu
- organizátor: Rock Free Production, s. r. o.
Eurofest Slovakia
- medzinárodný festival detských a mládežníckych umeleckých súborov a sólistov
Medzinárodný výtvarný festival – 20. ročník
- organizátor: Galéria Andrej Smolák
Človek, pes a kôň – 9. ročník
- organizátor: Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina
Koncert pri príležitosti Dňa študentstva - Zabráňme nude
- organizátor: Mládežnícky parlament Snina
Ochutnávka jedál
tradičné podujatie organizované Mestskou organizáciou Únie žien Slovenska
55. výročie založenia Zápasníckeho klubu Vihorlat
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