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ZÁPISNICA
zo sedemnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 05. 11. 2012
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
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

Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
Bc. Zuzana Krupa, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ 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 05. 11. 2012
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 05. 11. 2012
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach vydávania Karty obyvateľa
mesta Snina
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o pamätihodnostiach
6. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina pre MFK Snina
7. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina – Martin Demčák,
Snina
8. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 1121/169
9. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
krytov CO na Ul. Janka Kráľa
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10. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 3958/1 medzi Gladkovou a Starinskou ulicou
11. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina na Ulici nad Cirochou
12. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom
13. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský futbalový klub
Snina
14. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Športový klub SKÓRE
Snina
15. Zmena uznesenia MsZ č. 42/2011 zo dňa 24. 03. 2011 – Výmenníková stanica
16. Zmena uznesenia MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09. 2011 – nájomné – Nemocnica Snina,
s. r. o.
17. Zmena uznesenia MsZ č. 159/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – Rímskokatolícka cirkev
18. Zmena uznesenia MsZ č. 224/2012 zo dňa 10. 05. 2012 – Ing. Marián Avuk
19. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
20. Prehľad nákladov 10. ročníka festivalu Rock pod Kameňom 2012
21. Plán podujatí MKOS Snina na rok 2013
22. Informatívna správa o muzeálnej expozícii v zrekonštruovanom kaštieli
23. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za obdobie I. – IX. 2012
24. Interpelácia poslancov
25. Záver
1) Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril sedemnáste 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
Skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Navrhuje vymeniť materiál č. 4 – VZN mesta Snina o podmienkach vydávania Karty obyvateľa
mesta Snina.
Do dnešného programu ďalej navrhuje zaradiť materiály, ktoré poslanci obdržali pri prezentácii:
- mat. č. 24 – Návrh na zriadenie mestskej rady – predkladateľom materiálu sú Ing.
Zdenek Snítil a Mgr. Vladislav Mika, poslanci MsZ,
- mat. č. 25 – Vypísanie verejnej súťaže formou elektronickej aukcie na nákup snežného
skútra,
- mat. č. 26 – Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina – časť pozemku parc. č. CKN 142/2 schválenú uznesením MsZ
č. 269/2012 zo dňa 30. 07. 2012 – predkladateľom materiálu je Ing. Jaroslav Regec,
poslanec MsZ,
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-

-

mat. č. 27 – Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym
predajom – predkladateľmi materiálu sú Ing. Jaroslav Regec a Ing. Miroslav Balog,
poslanci MsZ,
mat. č. 28 – Investičný zámer „Chodník na Ul. Jesenského v Snine“ – predkladateľom
materiálu je Ing. Jaroslav Matis, poslanec MsZ,
mat. č. 29 – Opätovné prerokovanie neschválených žiadostí

Anton Vass – navrhuje tieto zmeny:
- materiály č. 26 a 28 presunúť za bod číslo 3,
- materiál č. 27 v mene predkladateľa sťahuje z dnešného rokovania,
- materiál č. 6 navrhuje stiahnuť a predložiť ho na zasadnutie MsZ spolu s rozpočtom na
rok 2013.
Ing. Jozef Savka – materiál č. 28 – tento materiál môžeme predložiť na prerokovanie do MsZ
v roku 2013. Máme veľa materiálov, ktoré sme prerokovávali na ostatnom zasadnutí MsZ. Prešla
veľmi krátka doba nato, aby sme tieto materiály prerokovávali znova na dnešnom zasadnutí MsZ.
Ing. Jaroslav Matis – je predkladateľom materiálu č. 28. V roku 2013 sa ukončí kanalizácia na
Ul. Jesenského, preto je potrebné, aby sa pripravila dokumentácia na chodník na tejto ulici.
Ing. Marián Kníž - pripraviť zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, aby sa tie
isté materiály v prípade ich neschválenia nepredkladali na každé zasadnutie – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – materiál č. 24 preložiť pred materiál č. 3. Keby mestská rada fungovala,
takéto zmätky v predkladaní materiálov na rokovanie MsZ by neboli.
Ing. Jozef Savka – materiál č. 24 – poslanec nemôže pripraviť materiál na zriadenie mestskej
rady. Je to v právomoci primátora mesta. Poslanci môžu primátorovi predložiť svoje návrhy na
členov mestskej rady.
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje o každej zmene v programe hlasovať samostatne.
MUDr. Jozef Homza – môže materiál ohľadom zriadenia mestskej rady predkladať poslanec?
Nech sa k tomu vyjadrí hlavný kontrolór.
Ing. Pavol Marinič – nevie sa k tomu teraz vyjadriť, keďže materiál dostal tesne pred
rokovaním.
Ing. Miroslav Balog – detský vlek by bol vhodnejší než je snežný skúter. Na detský vlek je
možné využiť malý kopec a zatraktívnili by sme zimné športy. Bežkári môžu využívať cyklotrasu
v zime práve na bežky a tam nie je potrebné mať upravený terén.
Hlasovanie o zaradení mat. č. 24 do rokovania:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 4 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 8
poslancov
nehlasoval: –-
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Materiál č. 24 nebol zaradený do rokovania.
Hlasovanie o zaradení mat. č. 25 do rokovania:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková - 3 poslanci
proti: –zdržalo sa: 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. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 14 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec - 1 poslanec
Materiál č. 25 nebol zaradený do rokovania.
Hlasovanie o zaradení mat. č. 26 do rokovania:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Anton Vass - 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 7 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis - 1 poslanec
Hlasovanie o zaradení mat. č. 26 za mat. č. 3:
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,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
nehlasoval: –Hlasovanie o zaradení mat. č. 28 do rokovania:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka - 5 poslancov
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová - 1 poslankyňa
Hlasovanie o zaradení mat. č. 28 za mat. č. 26:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 3 poslanci
nehlasovali: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 4
poslanci
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Hlasovanie o zaradení mat. č. 29 do rokovania:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 7 poslancov
nehlasoval: –Hlasovanie o vypustení mat. č. 6 z rokovania:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav
Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 12 poslancov
proti: Ing. Marián Kníž - 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 3 poslanci
nehlasovali: Ing. Miroslav Balog, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
Hlasovanie za program ako celok – so schválenými zmenami:
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,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil - 4
poslanci
nehlasoval: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určuje:

MUDr. Jozefa Homzu
Mgr. Vladislava Miku
Mgr. Erika Capa

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, 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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
- 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza - 2 poslanci
nehlasovali: Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil - 2 poslanci
Za overovateľov zápisnice určuje: Mgr. Ľubov Rehákovú
MUDr. Andreja Kulana
Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
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2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 05. 11. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – str. 6, uznesenie 309/2012 - uvedené je, že je nesplnené. Z akého
dôvodu nie je na dnešnom zasadnutí predložená správa o plnení prijatých úloh a opatrení k riešeniu
problematickej situácie na sídlisku I a II?
Ing. Jana Makajová – uznesenie bolo schválené pred mesiacom, prešiel krátky časový úsek,
takže nebolo čo hodnotiť.
Mgr. Ľubov Reháková – informácia nemusí byť predkladaná písomne, môže sa predkladať aj
ústne. Pred dvoma týždňami bol v tejto oblasti požiar, ktorý sa zdokumentoval a vyplynuli tam
konkrétne úlohy. Prebieha tam proces, kde konatelia vykonávajú činnosť.
Ing. Jaroslav Matis – str. 7 – zmluva č. 30/2007 – o aký informačný systém ide? Cena je
prehnaná.
Ing. Jana Rosičová – v tomto informačnom systéme je všetko: celé účtovníctvo, evidencia
obyvateľov, evidencia pohľadávok, pokladňa, dane. Datalan, oproti ostatným dodávateľom takýchto
služieb, patrí medzi tie lacnejšie firmy.
Ing. Jozef Savka – uznesenie z roku 2009 – krytá plaváreň a zimný štadión – nie je splnené. Od
roku 2009 sa s týmto neurobilo nič. Toto uznesenie už malo byť predložené na zrušenie alebo mala
byť vypísaná verejná súťaž. Uznesenie MsZ č. 268/2012 - str. 4 a pokračovanie na str. 5 – dávali
sme úlohu na revitalizáciu historického parku v Snine, kde sme časť pozemku ponechali na
výstavbu krytej plavárne. Pokračuje sa v tom? Na ostatnom zasadnutí práve táto časť – výstavba
krytej plavárne na škvarovom ihrisku – neprešla do uznesenia. Hlavný kontrolór píše, že v čase
kontroly sa pripravovalo vypísanie verejnej obchodnej súťaže, ktorá ku dnešnému dňu nebola
vyhlásená;
- uznesenie 199/2012 – čiastočne splnené – do 30. 06. 2012 mali školy zaviesť centrálnu
elektronickú evidenciu detí v školách a školských zariadeniach, táto centrálne elektronická
evidencia detí sa má každoročne aktualizovať a tiež sa má pripraviť doplnok k VZN č. 101/2009
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia týkajúci
sa rozšírenia oznamovacej povinnosti škôl pri potenciálnych prestupoch. Hlavný kontrolór v správe
píše, citácia: „bod 3 – požadovaná oznamovacia povinnosť pri prestupe žiaka na inú ZŠ, resp.
dieťaťa na školu, resp. školské zariadenie zatiaľ nebola zapracovaná do VZN. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, požadovaná povinnosť bude zapracovaná do predmetného VZN pri
najbližšej úprave tohto nariadenia.“ Prečo to poslanci nemajú?
Ing. Pavol Marinič – centrálna evidencia detí je a prebieha kontrola. Požadovaná povinnosť sa
zapracuje pri najbližšej úprave tohto nariadenia, kde sa to zapracuje podrobne, aby bolo jasné, kto
má tu povinnosť a kedy.
Ing. Jana Rosičová – do konca roka bude predložené úplne nové znenie predmetného VZN.
Ing. Jozef Savka – uznesenie 100/2012 – MsZ schválilo v uznesení používanie soli na posyp,
a v rozpočte s týmito peniazmi nepočítame. Prečo? Musíme nájsť peniaze nato, aby sme používali
na posyp ekologickú soľ.
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Ing. Ján Alušík – VPS predložila požiadavku na zapracovanie finančných prostriedkov na
zakúpenie soli na posyp chodníkov a ciest. VPS sa pripravuje na posypávanie chodníkov pieskom
a miestnych komunikácií tak, ako v minulom roku. Jeden kamión soli stojí cca 10 000 €. Keďže je
to pre nás niečo nové, nevieme, či budeme potrebovať jeden kamión alebo dva, či tri.
Ing. Jozef Savka – uznesenie MsZ č. 679/2009 – krytá plaváreň - prečo toto uznesenie nie je
splnené?
JUDr. Jaroslav Koco – chce sa opýtať, aké prekážky bránili vypísaniu verejnej súťaže na
revitalizáciu historického parku v Snine. Uznesenie bolo prijaté pred 3 mesiacmi, takže bol nato
dostatok času.
Ing. Lýdia Gičová – prebieha množstvo iných investičných akcií a nestihli sa pripraviť
podklady na vypísanie verejnej súťaže na revitalizáciu historického parku v Snine.
Ing. Pavol Marinič – uznesenie MsZ č. 679/2009 naozaj nie je splnené, upozorňuje nato stále,
bol predložený aj návrh na jeho zrušenie, ale nebolo to schválené.
Ing. Jana Rosičová – projektová dokumentácia na plaváreň je spracovaná. Na mestské
zastupiteľstvo sme predkladali možné alternatívy riešenia výstavby krytej plavárne. Spätná väzba
zo strany poslancov na úrad neprišla. Nevie, ako má konať úrad. Do rozpočtu nikdy neprišla
požiadavka na zapracovanie úverových alebo iných finančných prostriedkov na výstavbu plavárne.
Plaváreň sa bez peňazí budovať nedá.
Ing. Jozef Savka – keď poslanci neschválili zrušenie tohto uznesenia, znamená to, že súhlasia
s výstavbou krytej plavárne podľa projektu.
Ing. Štefan Milovčík – na výstavbu krytej plavárne nebola vyhlásená žiadna výzva
a z vlastných finančných zdrojov mesto nie je schopné krytú plaváreň postaviť.
Ing. Daniela Galandová – súkromný investor by určite mal záujem podieľať sa aj na príprave
projektovej dokumentácie.
Ing. Štefan Milovčík – ak sa nájde súkromný investor, radi mu dáme celú projektovú
dokumentáciu, pozemok, len aby tu prišiel.
MUDr. Jozef Homza – na dvoch či troch zasadnutiach vyzýval mesto, aby vypísalo verejnú
súťaž z vlastných finančných zdrojov alebo pre súkromného investora.
Ing. Marián Kníž – aj najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že uznesenia sa prijímajú, ale
mestský úrad ich neplní. Načo potom prijímame uznesenia, ktoré sú nesplniteľné?
Ing. Miroslav Balog – z týchto kontrol je potrebné vypichnúť tie uznesenia, ktoré sú dlhodobo
neplniteľné, napísať dôvody, prečo sa toto uznesenie nedá plniť a predložiť návrh na zrušenie
takýchto uznesení – úloha.
Ing. Jozef Savka – pred dvoma rokmi, keď fungovala mestská rada, tvrdo pracovali na tom,
aby za vybudovala ľadová plocha. Do dnešného dňa už nepadlo ani jedno slovo o tom, či ľadová
plocha bude alebo nebude.
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Ing. Pavol Marinič – ako predkladateľ navrhuje doplniť návrh na uznesenie o časť: „ruší
uznesenie MsZ č. 100/2011“.
Ing. Jozef Savka – VPS nemá za úlohu urobiť bezpečné cesty, ale zjazdné cesty. VPS robí
s maximálnym vypätím so zariadeniami a pracovníkmi, ktorých má, aby boli cesty počas zimy
zjazdné.
MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsZ k 05. 11.
2012, ruší uznesenie MsZ č. 100/2011 zo dňa 20. 09. 2011.
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. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 312/2012

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 05. 11. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – koľko opatrovateliek máme? V materiáli sa spomína, že
opatrovateliek je 42, keď si vyžiadala menný zoznam opatrovateliek, dostala 44 mien.
Ing. Pavol Marinič - v čase kontroly bol stav taký, ako je uvedené v materiáli. Teraz sa počet
opatrovateliek zmenil.
Ing. Jana Rosičová – počet opatrovateliek sa mení niekedy aj päťkrát počas mesiaca. Záleží to
od počtu fyzických osôb odkázaných na opatrovateľskú službu.
Ing. Jozef Savka – ako budeme pokračovať s tenisovými kurtmi? Hlavný kontrolór píše, že:
„Tenisové kurty sú prenajaté tenisovému klubu (bezodplatne) za 1,- Sk. Mesto však platí nájom za
časť prenajatého pozemku nadácii Pro Futura vo výške 995,82 € ročne. Iné náklady súvisiace
s prevádzkovaním tenisových kurtov mesto neznáša, neberú do úvahy poskytované dotácie pre
činnosť tenisového klubu (za rok 2011 činili 1 900 €). Keďže časť kurtov zasahuje do parcely
nadácie Pro Futura, je vhodné uvažovať o majetkoprávnom vysporiadaní predmetného územia.“
Keď my dáme niekomu niečo do užívania, tak s ním uzatvoríme nájomnú zmluvu. Prečo platíme za
niečo, čo užíva niekto iný?
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Ing. Pavol Marinič – nájomná zmluva je uzatvorená, ale jeho názor je taký, že keď sú tam
tenisové kurty a tie tam chceme aj do budúcna, je výhodnejšie mať to vysporiadané tak, aby boli
pozemky vo vlastníctve mesta.
Ing. Jana Rosičová – je prijaté opatrenie doriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Do
konca roka vypovieme nájomnú zmluvu a potom nech si tenisový klub uzavrie zmluvu s vlastníkom
pozemkov.
Ing. Daniela Galandová – kedy bude predložená komplexná správa o letnej sezóne?
Štefan Čus – správa bude predložená na najbližšom zasadnutí MsZ.
Ing. Jaroslav Matis – ako často sa preverujú návrhy na poskytovanie opatrovateľskej služby?
Ing. Jana Makajová – návrhy na opatrovateľskú službu sa posudzujú posudkovou činnosťou,
posudkový lekár vypracováva lekársky posudok a vypracováva sa aj sociálny posudok a na základe
toho sa robí celkový posudok. Posudkový lekár určuje, či je potrebná opatrovateľská služba a na
aké obdobie. Ak je stav nemenný, neuvádza sa obdobie.
Ing. Jaroslav Matis – mesto sa nestará o svoj majetok - futbalový štadión – nemáme nájomnú
zmluvu, športová hala je vo veľkej strate.
Ing. Jana Rosičová – na futbalový štadión bola viackrát predložená nájomná zmluva, no
poslanci ju buď stiahli z rokovania alebo ju neschválili. Športová hala – činnosť haly nemôže byť
zisková, v strate je preto, že na zasadnutí MsZ sa odpúšťajú platby za prenájom priestorov
v športovej hale.
Ing. Štefan Milovčík – športová hala je nákladná na prevádzku, pretože je to stará budova,
uniká tam teplo, strecha je v zlom stave. Robíme všetko preto, aby sa budova zateplila, vymenili sa
okná, opravila sa strecha.
Ing. Miroslav Balog – T-18 – čo s touto budovou ďalej? Keď ju chceme nechať v našom
vlastníctve, treba povedať, načo ju budeme používať. Ak nie, tak je potrebné ju odpredať.
JUDr. Ján Paľovčík – T-18 chceme odpredať, ale až dnes sme dostali znalecký posudok na
túto budovu. Materiál na odpredaj bol predložený na minulom zasadnutí MsZ, ale keďže sme ešte
nemali znalecký posudok, materiál bol stiahnutý. Materiál na odpredaj predložíme na najbližšie
zasadnutie MsZ.
Ing. Marián Kníž - prijala sa úloha pre oddelenie rekreačných a športových služieb, aby sa
dali podnety na opravu športovísk. Prosí, aby sa tieto športoviská prešli a opravili- úloha.
Ing. Štefan Milovčík – pripravujeme výstavbu 5 detských ihrísk v meste.
Ing. Daniela Galandová – strata v RO Rybníky bola cca 31 tis. €. Podnikateľská činnosť by
mala byť vykonávaná so ziskom a nie s dlhodobou stratou. Vstupné je stanovené tak, že aj cudzí
návštevníci sú šokovaní z nízkej ceny.
Ing. Jozef Savka – projekt na zateplenie športovej haly, nebolo možné do tohto projektu
zahrnúť aj budovu T-18?
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Ing. Jana Rosičová – nevie, či mesto bude mať dostatok finančných prostriedkov, aby
rekonštruovalo T-18 a staralo sa o ňu.
Ing. Zdenek Snítil – ak chceme športovým klubom prenajímať priestory športovej haly na celý
rok za 1 €, potom nechcime, aby bola športová hala zisková. Treba vyčísliť nepriame dotácie a tieto
dotácie ročne dávať športovej hale na prevádzku.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
2012.

berie na vedomie

výsledky kontrolnej činnosti k 05. 11.

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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 313/2012

26. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina – časť pozemku parc. č. CKN 142/2 schválenú uznesením MsZ č. 269/2012
zo dňa 30. 07. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Jaroslav Regec, poslanec MsZ.
Pôvodný písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina – časť pozemku parc. č. CKN 142/2 schválenú uznesením MsZ v Snine
č. 269/2012 zo dňa 30. 07. 2012, žiada
1) aby mesto prostredníctvom štatutára nekonalo vo vzniku právneho stavu vedúceho
k uzavretiu zmluvy v súlade s pripomienkami predkladateľa, pretože sú nevýhodné pre
mesto. Pretože sa vytvára nejasný právny vzťah založený na viacerých, ani jednou stranou
neovplyvniteľných skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k vzniku právneho sporu medzi
mestom a predkladateľom alebo inými dotknutými stranami.
Vzhľadom na samostatnosť dotknutých orgánov, ktoré budú v konaní na zmenu a doplnky
územného plánu, nie je možné v dnešnom právnom stave poznať, resp. definovať ich obsah
a tým zaväzovať mesto alebo predkladateľa k nejakým právnym záväzkom, ktoré by mohli
mať značný dopad na finančné záležitosti mesta alebo predkladateľa,
2) mestský úrad, oddelenie právne, správy majetku a služieb o vytvorenie kompetentnej
právnej analýzy na riešenie vzniknutého stavu v predmetnej obchodnej súťaži,
3) aby bola vymenovaná komisia na posúdenie všetkých okolností týkajúcich sa Obchodnej
verejnej súťaže.
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Ing. Jaroslav Regec – tento materiál predložil na zastupiteľstvo včas. Na začiatku tu bol príbeh,
ktorý vyzeral, že bude úspešný. Nemenovaný investor mal záujem investovať v našom meste sumu
cca 7,5 mil. €. Chcel vybudovať obchodné centrum a zamestnať 70 žien. Poslancov to veľmi
potešilo, pretože si uvedomujú, že rozpočet je veľmi napnutý. Spontánne sa rozhodli, že túto
aktivitu podporia. Schválili úpravu územného plánu, následne schválili verejnú obchodnú súťaž so
všetkými podmienkami, ktorú mesto zverejnilo. Verejná obchodná súťaž prebehla, zasadala
komisia a hlasovaním rozhodla, že súťaž zruší. Dôvodom bolo to, že územie treba riešiť komplexne
a bude potrebné vypísať novú súťaž s lepšími podmienkami. Myslí si, že rozhodnutie komisie bolo
zaväzujúce pre mesto a malo to ísť na zastupiteľstvo, ktoré k tomu malo zaujať stanovisko. No
nestalo sa tak. Primátor sa rozhodol odsúhlasiť verejnú súťaž za najvyššiu cenu. Cena bola veľmi
lukratívna. Poslanci v domnení, že je to správne, to odsúhlasili. Následne, po analýze všetkých
krokov, nadobudol presvedčenie, že sme pochybili. Spracoval nový materiál na zrušenie tejto
verejnej obchodnej súťaže a na vypísanie novej verejnej obchodnej súťaže. Odovzdal ho na úrad,
bol zverejnený na webovej stránke. Na tento materiál reagovala firma, ktorá súťaž vyhrala a včera
vo večerných hodinách všetci poslanci dostali list, kde firma upozorňuje na možné konzekvencie,
ktoré vyvodí, ak súťaž zrušíme. Po konzultácii s odborníkmi obchodného práva musel skonštatovať,
že víťaz súťaže má pravdu. Preto pripravil zmenu svojho materiálu, kde sa mení iba znenie návrhu
na uznesenie, ktoré prečítal. Treba si však vyjasniť, kde sa stala chyba a prečo sa tá chyba stala
Ing. Daniela Galandová – pred mesiacom upozorňovala na komplexnosť riešenia a nato, že
komisia odporučila súťaž zrušiť. Pán primátor dal návrh, že stanovisko komisie má len poradný
význam. Je prekvapená z takéhoto konania. Komisia navrhla súťaž v prvej etape zrušiť, no poslanci
na základe návrhu primátora súťaž schválili.
Ing. Štefan Milovčík – súťaž prebehla v prospech mesta. Ale nech sa to preverí, nech sa tá
súťaž aj zruší, ale tak, aby pre mesto nevznikla žiadna škoda. O pomoc môžeme požiadať aj úrad
verejného obstarávania, nie je to problém.
Ing. Jozef Savka – poukazoval na nedostatky. Chce sa opýtať kolegov, kde boli, keď dvíhali
ruky na schválenie. Chce vedieť, čo je dôvodom nepodpísania zmluvy.
JUDr. Ján Paľovčík – úspešný uchádzač podpíše zmluvu v zmysle schválenej verejnej súťaže.
V podmienkach sa hovorí, že k podpisu zmluvy dôjde do 30 dní od schválenia zmien územného
plánu – doplnok č. 3. Návrh Ing. Regeca - chce ho požiadať, aby urobil drobnú zmenu, pretože bol
členom výberovej komisie, nemôže sám na seba robiť posudok, pretože by mohol byť spochybnený
jeho právny názor. Navrhuje na jeho miesto doplniť hlavného kontrolóra. Súťaž prebehla v súlade
s obchodným zákonníkom.
Ing. Jozef Regec – nevidí problém v tom, že v komisii bude JUDr. Paľovčík, keďže si ho ako
právnika váži. Nebral by to ako konflikt záujmov. Ale môže tam doplniť aj hlavného kontrolóra.
Ing. Zdenek Snítil – prosí, aby zmenený materiál dostali v písomnej podobe všetci poslanci,
aby vedeli o čom hlasujú. Je to úloha pre hlavného kontrolóra, aby skontroloval, či bol postup
úradu v súlade so zákonom. Nemôže predsa kontrovať úrad sám seba.
Ing. Jozef Savka – komisia, ktorá bola určená, neodporučila súťaž schváliť. Napriek tomu išiel
materiál do zastupiteľstva. Za materiál, ktorý ide do zastupiteľstva, je zodpovedný spracovateľ so
všetkými dôsledkami. Nie sú na vine poslanci, že tento materiál odhlasovali. Ak ho odhlasovali,
boli zavedení. Stále nechápe, prečo zmluva nebola do dnešného dňa podpísaná. Hrozí nám ďalší
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súdny spor. Upozorňoval nato, že ešte nevidel investora, ktorý by vložil peniaze a čakal 3 roky
nato, kedy začne s výstavbou.
JUDr. Ján Paľovčík – k podpisu zmluvy dôjde do 30 dní od schválenia zmien územného plánu
– doplnok č. 3. K dnešnému dňu doplnok č. 3 k zmene územného plánu nebol poslancami
schválený. Tento doplnok bude predložený na najbližšom zasadnutí. Takže, až keď sa 13. 12. 2012
schváli tento doplnok, potom od 14. 12. 2012 začne úspešnému uchádzačovi plynúť 30-dňová
lehota na podpis zmluvy.
Ing. Jaroslav Regec – nechcel to otvárať, ale pani prednostka zmenila v 4 bodoch znenie
oznámenia o verejnej súťaži bez toho, aby predkladateľov materiálu na zmenu upozornila.
Predkladatelia tohto materiálu si to nevšimli, materiál podpísali a následne nato bol poslancami
schválený. Predkladatelia predmetného materiálu ju požiadali, aby materiál opravila v troch bodoch.
Práve bod ohľadom podpisu zmluvy pani prednostka zmenila bez ich vedomia a to je teraz problém.
Po právnej stránke sa nič nestalo, ale pýta sa na stratu dôvery. Je to obrovské ponaučenie, materiál
už na úrad e-mailom posielať nebude, najprv ho podpíše a tak ho na úrad donesie, aby nedošlo jeho
„úprave“. Nie je to právny problém, je to etický problém. Problém je ten, že komisia, ktorú menoval
primátor, jej stanovisko je záväzné na predloženie na zasadnutie zastupiteľstva a práve tu sa stala
chyba.
Ing. Jana Rosičová – materiál predkladal JUDr. Jaroslav Koco. Tento materiál predkladal aj
podpísal. Na komisii sa bavili o tom, že nie je logická podmienka podpísania zmluvy 30 dní od
schválenia uznesenia na odpredaj nehnuteľnosti víťazovi obchodnej súťaže, keď nevieme, kedy
bude schválená zmena územného plánu. Nemala žiadny dôvod nato, aby menila niečo, čo nebolo
prerokované s predkladateľmi.
Ing. Štefan Milovčík – na rokovaní tohto zasadnutia nebol, viedla ho Mgr. Reháková. Na stole
našiel prijaté uznesenie, ktoré v dobrej viere podpísal, hoci spočiatku trochu váhal. Stále si myslí, že
pre mesto je tento predaj veľmi výhodný. Nechal by na právnikov, aby tento problém vyriešili.
Nevidí dôvod, aby sme sa toho báli.
Ing. Jaroslav Koco – bol tu potenciálny uchádzač na kúpu pozemku na výstavbu obchodného
centra, ktoré by zamestnalo cca 70 zamestnancov. Začali sa robiť právne kroky, aby sem tá
investícia prišla. Predkladateľmi materiálu boli 10 poslanci, spracovával ho on. Materiál dal do
podateľne v piatok, čo má aj potvrdené. V pondelok bolo zasadnutie MsZ, ráno bol oboznámený
Ing. Regecom a Mgr. Lukšom, že po dohode s pani prednostkou bude vypustený problematický
bod, ktorý spomínal Ing. Regec. Nemal žiadnu pochybnosť o tom, že si niekto dovolí zmeniť aj iné
podmienky než tie, na ktorých sa dohodli, preto materiál podpísal. Ak sa územný plán nezmení
napr. za 3 roky, víťaz súťaže zmluvu nemusí podpísať 3 roky a tým sme si pozemok zablokovali na
3 roky a o investíciu prídeme. Prosí mestský úrad, aby mu do 15. novembra 2012 zaslal materiál,
ktorý doručil osobne do podateľne mestského úradu. Taktiež prosí zaslať kópiu žiadosti spoločnosti
Queen investmen, stanoviská komisií k tejto problematike a všetku korešpondenciu so
spoločnosťou Queen investmen – úloha.
Ing. Jana Rosičová – určite sama neupravovala žiadny materiál. Urobila to iba po dohode
s poslancami. Je to pre ňu ponaučenie, že už žiadny materiál, ktorý budú predkladať poslanci,
upravovať nebude a nebude ani upozorňovať na pochybenia. Nech si za chyby zodpovedajú
poslanci.
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Ing. Marián Kníž – ak materiál predkladá poslanec, v hlavičke by nemalo byť napísané „Mesto
Snina, primátor“, ale „Poslanec mestského zastupiteľstva“.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Nový návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ž i a d a,
1) do termínu 26. 11. 2012, mestský úrad, hlavného kontrolóra mesta, oddelenie právne, správy
majetku a služieb o vytvorenie kompetentnej právnej analýzy na riešenie vzniknutého stavu
v predmetnej obchodnej súťaži a preveriť možnosti zrušenia obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina – časť pozemku parc. č. CKN
142/2 schválenú uznesením MsZ v Snine č. 269/2012 zo dňa 30. 07. 2012,
2) aby bola vymenovaná komisia z poslancov MsZ na posúdenie všetkých okolností týkajúcich
sa Obchodnej verejnej súťaže. Právne analýza a zápisnica z posúdenia Obchodnej verejnej
súťaže vymenovanej komisie budú predložené na najbližšie zasadnutie MsZ.
Hlasovanie o novom návrhu Ing. Regeca:
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, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 314/2012

(zo zasadnutia odišli Mgr. Cap a Mgr. Lukša – 15.30 hod. – spolu 16 poslancov)
Ing. Štefan Milovčík – keďže Mgr. Cap zo zasadnutia odišiel, navrhuje do návrhovej komisie
Ing. Miroslava Baloga.
Hlasovanie za zmenu členu návrhovej komisie:
za: 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 - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Miroslav Balog - 1 poslanec
nehlasoval: –28.Investičný zámer „Chodník na Ul. Jesenského v Snine“
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Jaroslav Matis, poslanec MsZ.
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Ing. Jaroslav Matis – ide o investičný zámer výstavby chodníka od križovatky Ulice
Jesenského a Ulice lesníckej po točňu (smerom na Pichne) po ľavej strane a od točni po koniec
intravilánu mesta na pravej strane.
Ing. Zdenek Snítil – o tomto návrhu sme hovorili už na mestskej rade. Tento materiál navrhuje
doplniť aj o chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou – ide o chodník popri Dúbravskom
potoku. Ide o úsek cca 100 metrov a chodí tadiaľ veľa ľudí, či už k VPS, na záhradky, nový
cintorín, do Jasu.
Ing. Marián Kníž – chce upozorniť, že finančné prostriedky na tieto akcie budeme plánovať
v rozpočte na rok 2013 a bude potrebné na výstavbu týchto chodníkov v prvom rade majetkoprávne
vysporiadať pozemky a na to budeme musieť nájsť v rozpočte taktiež finančné prostriedky – úloha.
Ing. Daniela Galandová – odporúča, aby lehoty boli aj v návrhu na uznesenie, nie iba
v dôvodovej správe.
Ing. Jana Rosičová – tieto lehoty sú iba orientačné, preto nie sú uvádzané v uznesení, ale iba
v dôvodovej správe.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh Ing. Snítila.
Návrh na uznesenie Ing. Snítila:
„a Chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine pri
Nadácii PRO FUTURA“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržali sa: – MUDr. Jozef Homza, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 4
poslanci
nehlasoval: –MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011
schvaľuje investičný zámer „Chodník na Ul. Jesenského a Chodník medzi Ul. študentskou a Ul.
Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
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: –-
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 315/2012

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach vydávania Karty
obyvateľa mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Katarína Harmaňošová – materiál bol prepracovaný na základe pripomienok komisie
bytovej, sociálnej a zdravotníckej.
Ing. Daniela Galandová – robilo mesto nejaký prieskum, že ktoré iné mesta majú takúto kartu?
Mnohé samosprávy riešia toto poskytovanie zliav, aj vrátane obmedzenia voči neplatičom, formou
spolupráce s bankami. Prečo sa obmedzuje poskytovanie výhod len na vstup na biokúpalisko?
Prečo tam nie sú aj iné podujatia?
Ing. Jana Rosičová – takúto kartu má Veľký Krtíš. Na iné akcie chodia prevažne Sninčania,
potom by mesto dotovalo tieto kultúrne podujatia. Takže má to význam len pre RO Rybníky, kde
chodí 80 % návštevníkov z iných miest.
MUDr. Mária Kostelníková – stojí administratívna práca zato? Nebolo by možné znížiť
vstupné všetkým, ktorí sa preukážu dokladom, že sú občanmi mesta Snina?
Ing. Jana Rosičová – ide práve o to, aby sme dali úľavu iba občanom, ktorí nemajú voči mestu
nedoplatky.
JUDr. Jaroslav Koco – karta bude vydávaná za poplatok?
Mgr. Katarína Harmaňošová – karta bude vydávaná zadarmo.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č...../2012
o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
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5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o pamätihodnostiach
Písomný materiál predložila a spracovala Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ v Snine.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
114/2012 o pamätihodnostiach.

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, 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 - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 316/2012

6. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina pre MFK Snina
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.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku 1 a § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
prenájom nehnuteľného majetku mesta pre Mestský futbalový klub Snina, Pčolinská 2744,
069 01 Snina, IČO: 17 146 780. Predmetom nájmu sú tieto nehnuteľnosti v k. ú. Snina,
zapísané na liste vlastníctva číslo 3200:
- stavba – TRIBUNA FS, s. č. 2744, na pozemku parc. č. 7527/11, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 748 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 27 578 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 334 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/10, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 513 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/9, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
46 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/11, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
748 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/8, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 234 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/5, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 827 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/18, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 466 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/19, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 523 m2,
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pozemok parc. č. CKN 7527/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
62 m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o účelové využitie predmetných
nehnuteľností pre športové aktivity so zameraním na futbal.
b) zmluvný prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, zapísaného na LV č. 3200 a to:
- stavba – TRIBUNA FS, s. č. 2744, na pozemku parc. č. 7527/11, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 748 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 27 578 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 334 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/10, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 513 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/9, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
46 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/11, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
748 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/8, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 234 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/5, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 827 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/18, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 466 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/19, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 523 m2,
- pozemok parc. č. CKN 7527/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
62 m2 ,
za nájomné vo výške 1,- €/rok s účinnosťou od 06. 11. 2012 na dobu neurčitú, pre Mestský
futbalový klub Snina, Pčolinská 2744, 069 01 Snina, IČO: 17 146 780.
-

Materiál bol z rokovania stiahnutý.
7. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina – Martin
Demčák, Snina
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.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu č. 42
na 2. poschodí, vchod 2 v bytovom dome s. č. 2660 na Ul. Komenského, postaveného na pozemku
parc. č. CKN 857/63 a zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 74/4304
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 74/4304 k
pozemku parc. č. CKN 857/63, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 734 m2,
zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina, za cenu 9 712,85 € pre Ing. Martina Demčáka, rod. Demčák
a manželku Janu Demčákovú, rod. Pekariková, obaja bytom Snina, do ich bezpodielového
vlastníctva s tým, že kupujúci uhradia poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
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a nebytových priestorov a § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, 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 - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 317/2012

8. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/169
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. Igor Latta – chce požiadať právnika, aby vysvetlil závery komisií, ktoré sú uvedené
v dôvodovej správe. Ide o to, či by tam nemalo byť uvedené, že ide o odpredaj podľa riadnej ceny
určenej vo VZN. Komisia výstavby navrhuje, aby pri odpredaji toho pozemku bola časť pozemku
vyčlenená na chodník.
JUDr. Ján Paľovčík – materiály č. 8, 9 a 10 boli predkladané na ostatnom zasadnutí MsZ, kedy
boli z rokovania stiahnuté. Ide o materiály, v ktorých ide o zámer a spôsob prevodu majetku ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Tento prípad spočíva iba v schválení spôsobu prevodu
nehnuteľnosti. Až po schválení tohto zámeru úrad pristúpi k zadaniu objednávky na vypracovanie
geometrického plánu, na základe určenej výmery sa odčlení pozemok na chodník a pozemok sa
ocení v zmysle VZN. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa
nerieši cenu pozemku.
Ing. Zdenek Snítil – je potrebné ponechať tam priestor na výstavbu chodníka. Prejsť si Sninu,
pretože veľa plotov je postavených až k obrubníkom cesty a myslí si, že tieto ploty sú postavené na
pozemkoch mesta a zistiť, či to nie je nebezpečné z hľadiska cestnej premávky – úloha.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č.
CKN 1121/169, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 512 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých podielových vlastníkov priľahlého
pozemku parc. č. CKN 1121/11, zap. na LV č. 6035, k. ú. Snina – Katarínu Lukáčovú, trvale bytom
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Snina, Máriu Šepeľovú, trvale bytom Snina a Annu Hrečkovú, trvale bytom 080 01 Prešov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo podieloví vlastníci pozemku parc. č.
CKN 1121/11 na Komenského ulici, parcelu č. CKN 1121/169 dlhodobo užívajú ako záhrady
priľahlé k svojmu pozemku a chcú si túto časť aj majetkovo právne vysporiadať.
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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 318/2012

9. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj krytov CO na Ul. Janka Kráľa
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.
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 schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú tieto
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Snina:
- nebytový priestor č. 12-1/A a č. 12-2/A, vchod č. 3, suterén, v bytovom dome súp. č. 1006,
Ul. Janka Kráľa, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/29 a zapísaného na LV č. 4806,
spoluvlastníckeho podielu 28/769 + 30/769 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu 117/769 k pozemku parc. č. CKN 183/29, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 315 m2, zapísaného na LV č. 6700,
- nebytový priestor č. 12-1/B, vchod č. 3, suterén, v bytovom dome súp. č. 1008, Ul. Janka
Kráľa, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/30 a zapísaného na LV č. 4719,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
66/1183 k pozemku parc. č. CKN 183/30, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
475 m2, zap. na LV č. 4719,
- nebytový priestor č. 12, vchod č. 1, prízemie, v bytovom dome súp. č. 1009, Ul. Janka Kráľa,
postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/33 a zapísaného na LV č. 5534, spoluvlastníckeho
podielu 66/1229 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu 66/1229 k pozemku parc. č. CKN 183/33, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 475 m2, zapísaného na LV č. 6685,
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- nebytový priestor č. 12-1/C, vchod č. 3, suterén, v bytovom dome súp. č. 1010, Ul. Janka
Kráľa, postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/42 a zapísaného na LV č. 4866, spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 66/1167
k pozemku parc. č. CKN 37/42, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 472 m2,
zap. na LV č. 4866,
- nebytový priestor č. 12, vchod č. 1, prízemie, v bytovom dome súp. č. 1011, Ul. Janka Kráľa,
postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/48 a zapísaného na LV č. 5203, spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 61/810 k pozemku
parc. č. CKN 37/48, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 313 m2, zap. na LV č.
5203.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tieto nebytové priestory kedysi slúžiace
ako „Kryty CO“ mesto v súčasnosti nevyužíva a spoločenstvá vlastníkov jednotlivých bytových
domov si ich chcú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva a využívať vo svoj prospech.
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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 319/2012

10. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/1 medzi Gladkovou a Starinskou ulicou
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.
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 schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú jednotlivé
časti - parcely pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 44 182 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných
domov a priľahlých pozemkov na Gladkovej a Starinskej ulici. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov na Gladkovej
a Starinskej ulici užívajú dlhodobo časti predmetnej parcely ako záhrady priľahlé k svojim
pozemkom a majú na nich postavené aj drobné stavby, ktoré si chcú skolaudovať.
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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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 320/2012

11. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina na Ulici nad Cirochou
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.
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 schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti
týchto pozemkov:
- parc. č. CKN 3958/752, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28 m2,
- parc. č. CKN 3958/754, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2
vytvorené GP č. 37002341-99/2010 zo dňa 09. 06. 2011 z pozemku parc. č. CKN 3958/29, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 948 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 3806/29, druh pozemku – orná pôda, o výmere 792 m2,
- parc. č. CKN 3806/28 , druh pozemku – orná pôda, o výmere 635 m2,
- parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku - orná pôda, o výmere 474 m2
vytvorené GP č. 37002341-99/2010 zo dňa 09. 06. 2011 z pozemku parc. č. CKN 3806/1, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 1 723 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta
Snina,
- parc. č. CKN 1225/216, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 369 m2,
- parc. č. CKN 1225/269, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 303 m2,
- parc. č. CKN 1225/270, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 20 m2
vytvorené GP č. 37002341-99/2010 zo dňa 09. 06. 2011 z pozemku parc. č. CKN 1225/216, druh
pozemku – trávnaté porasty, o výmere 870 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov rodinných domov so s. č.: 2327, 2328, 2329 a 2330
a pozemkov zastavaných týmito stavbami na Ulici nad Cirochou.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci predmetných rodinných
domov a nehnuteľností – pozemkov na danej ulici užívajú dlhodobo časti mestských parciel ako
záhrady priľahlé k svojim pozemkom a chcú tieto právne vysporiadať a odkúpiť od mesta.
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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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 321/2012

12. Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom
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 – chce upozorniť na dôvodovú správu a na stanovisko oddelenia
právneho, správy majetku a služieb, ktoré sa prikláňa k stanovisku komisie výstavby, ÚP a ŽP, teda
neodporúča odpredaj predmetného pozemku.
Ing. Marián Kníž – kontrolná komisia neodporúča tento materiál schváliť.
Ing. Zdenek Snítil – tento pozemok by sme mali dať iba do nájmu a nie ho odpredávať.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 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 je časť nehnuteľnosti - pozemku (cca 61 m2) parc. č. CKN 2146/1,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 767 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina na Ul. Jesenského pri Pčolinke.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: – Ing. Miroslav Balog, 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. Zdenek Snítil - 11 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
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13. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský futbalový
klub Snina
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.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1,00 €/deň za nájom mestskej
športovej haly v dňoch:
- 30. 11. 2012 od 08.00 hod. do 17.00 hod. za účelom usporiadania turnaja prípraviek U11
a U12,
- 14. 12. 2012 od 08.00 hod. do 17.00 hod. za účelom usporiadania turnaja žiakov U13
a U12,
- 06. a 07. 12. 2012 za účelom usporiadania 20. ročníka medzinárodného turnaja žiakov U15
a U14 vo futbale - Peter Plast Cup,
- 15. 12. 2012 za účelom usporiadania 5. ročníka Vianočného turnaja dospelých v halovom
futbale,
pre Mestský futbalový klub Snina, IČO: 17146780.
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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 322/2012

14. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Športový klub
SKÓRE Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – myslí si, že tento nájom tu nemal byť, pretože ide o celoročný prenájom.
Prosí hlavného kontrolóra, aby vykonal kontrolu tohto subjektu, či svoju telocvičňu využíva na 100
% a či svoj priestor neprenajímajú iným subjektom a od mesta žiadajú prenájom športovej haly za
1,- € - úloha.
Ing. Jaroslav Matis – predkladá poslanecký návrh, ktorý prečítal. Poslanci sa dohodli na tom,
že nemôžeme podporovať dva volejbalové či futbalové kluby, preto navrhuje, aby sa do 15. 12.
2012 dohodli oba volejbalové kluby a vytvorili jeden tím, kde vo vedení budú poslanci MsZ, aby
bola lepšia kontrola využívania poskytnutých dotácií.
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Ing. Jozef Savka – je potrebné rozlišovať mestský volejbalový klub od iných volejbalových
klubov. Myslí si, že športové kluby, ktoré si zriadilo mesto, by mali byť mestom podporované. Tie,
ktoré sú vytvorené ako družstvá či občianske združenia, tie od mesta dostávajú dotácie. Vlastné
kluby by sme mali podporovať vo všetkom.
Mgr. Vladislav Mika – pri žiadosti by bolo potrebné uviesť, že všetky tieto hodiny budú po
konzultácii s p. Čusom zaradené do plachty, ktorá je v športovej hale. Nie je možné, aby sme
v rozbehnutej sezóne klubu SKÓRE pridelili nimi určené hodiny. Táto žiadosť je napísaná veľmi
nevhodne. Počas rozbehnutej súťaže nie je možné riešiť spojenie rôznych volejbalových klubov do
jedného.
Ing. Jaroslav Regec – žiadosť klubu SKÓRE je v rozpore s platným VZN. Preto neodporúča
tento materiál schváliť. Oba volejbalové kluby prezentujú mesto Snina a skĺbením týchto dvoch
klubov by sme mohli dosiahnuť lepšie výsledky. V predstavenstve klubov by mal sedieť aspoň
jeden poslanec, aby sme mohli lepšie kontrolovať využívanie dotácií z rozpočtu mesta, a netýka sa
to iba volejbalového klubu.
Ing. Zdenek Snítil – dúfa, že pri schvaľovaní nájmu za 1,- € sa bude v materiáli uvádzať aj
výška nájmu, ktorý sme odpustili, aby sa tie peniaze do športovej haly z rozpočtu mesta dostali.
Nie je vhodné spájať dva kluby do jedného. Podporuje sa tým aj rivalita. Stačí len určiť pravidlá
hry, dať im dotáciu a kontrolný systém podľa VZN máme, len ho treba dodržiavať.
Ing. Miroslav Balog – je normálne, že ZŠ bude svoju telocvičňu prenajímať komerčne a od
mesta žiada prenájom priestorov v športovej hale za 1,- € ročne?
Ing. Jaroslav Matis – ak je problém s takýmto prenajímaním priestorov športovej haly, potom
navrhuje, aby športová hala slúžila výlučne na zápasy.
Mgr. Vladislav Mika – klub SKÓRE žiada o prenájom športovej haly na 8 hodín denne. Má
vyhradený najlepší čas a mnohokrát sa stalo, že tréning sa nekonal a športová hala bola niekoľko
hodín prázdna. V takomto prípade nech klub uhradí plnú výšku za nevyužitú športovú halu.
Emília Mydlová – navrhuje, aby sa hlasovalo o každom predloženom návrhu samostatne.
Mgr. Vladislav Mika – prečo tento návrh nerieši aj CVČ, ktoré tiež požiadalo o prenájom
športovej haly za 1 € a návrh nebol na minulom zasadnutí schválený?
Ing. Pavol Marinič – pri dlhodobých nájmoch, ktoré v jednom mesiaci presahujú viac ako 10
dní, je potrebné riešiť iným režimom. V tomto prípade možno z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Je potrebné zosúladiť tie uznesenia so zákonom a urobiť to tak na najbližšom zasadnutí
MsZ, aby sme v roku 2013 sme už išli tak, ako máme.
Hlasovanie o návrhu p. Mydlovej – hlasovať samostatne:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Anton Vass - 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil 9 poslancov
nehlasovala: Emília Mydlová - 1 poslankyňa
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Návrh p. Mydlovej nebol schválený.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh Ing. Matisa.
Poslanecký návrh Ing. Matisa:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ v Snine zo dňa 01. 10. 2012, číslo 305/2012,
písmeno b) v plnom rozsahu, schvaľuje
1. nájomné vo výške 1 €/mesiac za mestskú športovú halu v období od 01. 10. 2012 do 31. 12.
2012 v rozsahu 3x2 hod. týždenne pre Mestský volejbalový klub Snina,
2. nájomné vo výške 1 €/mesiac za mestskú športovú halu v období od 01. 11. 2012 do 31. 12.
2012 v rozsahu 8 hodín týždenne v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. pre ŠK SKÓRE Snina.
Hlasovanie o návrhu Ing. Matisa:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 7 poslancov
proti: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika - 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
nehlasoval: –Návrh Ing. Matisa nebol schválený.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
nájomné vo výške 1,00 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly od 01. 11. 2012 do 30. 06. 2013, 8 hodín týždenne, v čase od 18.00 hod. do
20.00 hod., za účelom tréningov volejbalových družstiev rôznych kategórií, pre Športový klub
SKÓRE pri ZŠ Ul. 1. mája, IČO: 37875248.
Hlasovanie:
za: JUDr. Jaroslav Koco - 1 poslanec
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, 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 – 14 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
(na zasadnutie MsZ prišiel Mgr. Cap – 16.40 hod. – spolu 17 poslancov)
15. Zmena uznesenia MsZ č. 42/2011 zo dňa 24. 03. 2011 – Výmenníková stanica
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.
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Ing. Zdenek Snítil – ako je možné, že sa uzavreli kúpno-predajné zmluvy na výmenníkové
stanice a nedá sa s týmito budovami pohnúť? Ako je možné, že nemáme predkupné právo
a nemôžeme získať tieto budovy späť?
Ing. Pavol Marinič – bola chyba, že sa predkupné právo nedalo do zmluvy.
Ing. Zdenek Snítil – zistiť, čia to bola chyba a vyvodiť dôsledky – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – výmenníková stanica oproti MŠ Kukučínova – bolo napadnuté stavebné
konanie – jeden z podielnikov napadol túto kúpu a urbárska spoločnosť nemôže pokračovať
v realizácii svojho projektu.
Ing. Daniela Galandová – z prílohy nie je zrejmé, o ktorý pozemok ide.
Ing. Jana Rosičová – odpredáva sa nevyhnutá časť pozemku potrebná na parkovacie miesta.
Ing. Zdenek Snítil - pozemok medzi výmenníkovou stanicou a bytovým domom nechať vo
vlastníctve mesta. V opačnom prípade žiada vyjadrenie obyvateľov bytového domu, či
s odpredajom súhlasia – úloha.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
mení
v schvaľovacej časti uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Snine č. 42/2011 zo dňa 24. 03. 2011 tak, že na konci prvej vety sa bodka
nahrádza čiarkou, za ktorou sa vkladá text, ktorý znie: „s tým, že v prípade zrušenia trafostanice na
zásobovanie elektrickou energiou v budove Výmenníkovej stanice FGH, sa predávajúci zaväzuje
kupujúcemu odpredať pozemok parcelné č. 2188/64, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vo výmere 57 m2 vedený na LV č. 3200 a v prípade záujmu zo strany kupujúceho, časť priľahlého
pozemku parcelné číslo 2188/21, druh pozemku - ostatné plochy, vo výmere 2 640 m2.“
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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 323/2012

16. Zmena uznesení MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09. 2011 a č. 244/2012 zo dňa 13. 06. 2012 –
nájomné – Nemocnica Snina, 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.
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MUDr. Andrej Kulan – ide o jednorazové nájomné – momentálne je potrebné zrealizovať
nevyhnutné opravy vo výške cca 12 000 €. Nemocnica sa nikdy nebude brániť zmene nájmu, ale
treba počkať za zmluvami z poisťovní, ktoré končia k 31. 03. 2013. Potom sa uvidí, ako to pôjde
ďalej. Ak nemocnica bude hospodársky dobre stáť, nie je problém dohodnúť sa na jednorazovom
alebo pravidelnom nájme. Na valnom zhromaždení si povieme viac.
Ing. Zdenek Snítil – predkladá poslanecký návrh a to vypustiť nájom na rok 2013 a o nájme na
rok 2013 rokovať na MsZ po 31. 03. 2013, keď bude mať nemocnica vyjasnené vzťahy
s poisťovňami.
MUDr. Andrej Kulan – na valnej hromade sa poslanci bližšie oboznámia s hospodárením
nemocnice.
Ing. Daniela Galandová – do budúcna je potrebné, aby valné zhromaždenia boli pred
rokovaním mestského zastupiteľstva – úloha.
Ing. Miroslav Balog – prečítal poslanecký návrh Ing. Snítila na uznesenie.
Poslanecký návrh Ing. Snítila:
Z návrhu na uznesenie vypustiť text: „a nájomné na rok 2013 takto:
- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 1,- € mesačne,
- za nájom hnuteľného majetku vo výške 1,- € mesačne.“
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
proti: –- MUDr. Jozef Homza, Emília Mydlová, Anton Vass - 3 poslanci
zdržalo sa: – Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka - 8 poslancov
nehlasoval: –Poslanecký návrh Ing. Snítila nebol schválený.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení uznesenie MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09. 2011
a uznesenie 244/2012 zo dňa 13. 06. 2012 tak, že text „31. 12. 2014“ sa nahrádza textom „05. 11.
2012“, schvaľuje pre Nemocnicu Snina, s. r. o., IČO: 36 509 108, nájomné za obdobie od
06. 11. 2012 do 31. 12. 2012 takto:
- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 7 392,- €,
- za nájom hnuteľného majetku vo výške 4 608,- €
a nájomné na rok 2013 takto:
- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 1,- € mesačne,
- za nájom hnuteľného majetku vo výške 1,- € mesačne.
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, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 2 poslanci
nehlasoval: MUDr. Andrej Kulan - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 324/2012

17. Zmena uznesenia MsZ č. 159/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – Rímskokatolícka cirkev
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 – je podľa hlavného kontrolóra v poriadku, keď končeným
prijímateľom grantu je iný subjekt než je Rímskokatolícka farnosť?
Ing. Pavol Marinič – teraz sa schvaľuje iba spôsob prevodu majetku. Tento materiál iba dopĺňa
nehnuteľnosti uvedené v uzn. MsZ č. 159/2012 o basketbalové ihrisko. Pripravuje sa zámenná
zmluva, ktorej súčasťou má byť okrem iných nehnuteľností aj basketbalové ihrisko, na ktoré sa
v pôvodnom uznesení pozabudlo, preto je tu návrh na zmenu uznesenia.
Ing. Jana Rosičová – rozširuje sa iba zámer, zámenná zmluva bude predložená na najbližšom
zasadnutí MsZ.
Ing. Daniela Galandová – pýta sa JUDr. Paľovčíka, či je to v súlade so zákonom.
JUDr. Ján Paľovčík – o grante vie veľmi málo. Hlavný kontrolór upozornil nato, že
v pôvodnom uznesení sa pozabudlo na basketbalové ihrisko. Znalecký posudok máme vypracovaný
už aj na basketbalové ihrisko. Preto predkladáme tento návrh na zmenu uznesenia.
Ing. Zdenek Snítil – v sľube poslanca je, že máme hájiť záujmy mesta. Nie je v poriadku, že
niekto najprv požiada o grand a až potom žiada mesto, aby mu previedlo pozemky do jeho
vlastníctva.
JUDr. Ján Paľovčík – pozemok pod ihriskom patrí cirkvi. Ihrisko ako stavba je vo vlastníctve
mesta.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení v schvaľovacej časti uznesenie MsZ č. 159/2012 zo dňa
05. 01. 2012 tak, že za slová „parc. č. CKN 182/2“ sa vkladajú slová: „a stavby Basketbalové
ihrisko s príslušenstvom postavenej na parc. č. CKN 182/4 v k. ú. Snina“.
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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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil 4 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 325/2012

18. Zmena uznesenia MsZ č. 224/2012 zo dňa 10. 05. 2012 – Ing. Marián Avuk
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 – má pred sebou pôvodný návrh z 26. 04. 2012, ktorý bol schválený. Prečo
sa týmto materiálom zaoberáme, keď mesto nepochybilo? Mesto p. Avukovi pozemok odpredalo
a on ho vzápätí odpredal tretej osobe. Prečo v zmluve nebolo zakomponované predkupné právo?
JUDr. Ján Paľovčík – uznesenie je v súlade so všetkými zákonmi, takže mesto nepochybilo.
No zmluvu p. Avuk ku dnešnému dňu nepodpísal. Žiadateľ prišiel so žiadosťou na zmenu
uznesenia, preto je tu predložený návrh na zmenu uznesenia.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
mení
v schvaľovacej časti uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Snine č. 224/2012 zo dňa 10. 05. 2012 takto: „v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností
– pozemkov priamym predajom za cenu všeobecnej hodnoty majetku:
-

-

-

odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/163, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
11 m2, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 108,46 €,
t. j. 9,86 €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2012 zo dňa 27. 02. 2012 znalca
Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, pre Ing.
Mariána Avuka, rod. Avuk, trvale bytom 069 01 Snina,
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/162, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
17 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 167,62 €,
t. j. 9,86 €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2012 zo dňa 27. 02. 2012 znalca
Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, pre Adriána
Avuka, rod. Avuk, trvale bytom 069 01 Snina,
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/160, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
42 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 414,12 €,
t. j. 9,86 €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2012 zo dňa 27. 02. 2012 znalca
Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, pre Petra
Popoviča, rod. Popovič, trvale bytom 069 01 Snina a Juraja Popoviča, rod. Popovič,
trvale bytom 069 01 Snina, do ich podielového spoluvlastníctva v podiele ½.
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Kupujúci uhradia poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a 68,30 € 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.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 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: 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,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil 4 poslanci
nehlasovali: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis - 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 326/2012

19. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – tento materiál bol predložený aj na predchádzajúcom zasadnutí MsZ
a bol z rokovania stiahnutý. Poslanci požiadali mesto o doplnenie tohto materiálu. Najvyšší súd
zrušil rozhodnutie okresného súdu a stotožnil sa s tým aj Krajský súd v Prešove. Vyplýva z toho, že
celý spor je opätovne na prvostupňovom súde. Je tu šanca, že tento spor sa vyrieši pozitívne pre
mesto. Chce sa opýtať, že ak súdny spor úspešne ukončíme, tak istina a úroky budú činiť 10 481 tis.
bývalých Sk? Výška odmeny JUDr Bžána bude 1 768 tis. bývalých Sk, ide o navýšenie o 23 300 €.
Myslí si, že nie je potrebné navyšovať odmenu JUDr. Bžána. Pýta sa, či zmluva, ktorá bola
podpísaná v zmysle zákona 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách bola podpísaná aj v zmysle
uznesenia MsZ. Pokiaľ nedostane túto odpoveď, ako poslanec odmieta znášať zodpovednosť za
výsledok súdneho sporu, odmieta prípadné tvrdenie, že prípadným nenavýšením odmeny právnemu
zástupcovi je ohrozené spravodlivé rozhodnutie okresného súdu. Vychádza z toho, že právny
systém SR je funkčný, rozhodnutie je vždy, bolo a bude spravodlivé. Je presvedčený, že za
prípadný neúspech mesta nezodpovedajú poslanci, ale niekto iný.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o právnej pomoci zo dňa
14. 05. 2007. Text dodatku č. 1 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 5 poslancov
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proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec - 2 poslanci
zdržalo sa: – Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass - 10 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
20. Prehľad nákladov 10. ročníka festivalu Rock pod Kameňom 2012
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska v Snine.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
Rock pod Kameňom 2012.

berie na vedomie

prehľad nákladov 10. ročníka festivalu

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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 327/2012

21. Plán podujatí MKOS Snina na rok 2013
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska v Snine.
Ing. Marián Kníž – absentuje mu tu mestská knižnica. Zdá sa mu, že mestská knižnica má
málo aktivít.
PhDr. Daniel Andráško – na najbližšie zasadnutie MsZ predloží podrobnú správu len
o činnosti mestskej knižnice – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – predkladá poslanecký návrh na uznesenie, ktorý prečítal.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje rozdeliť akcie uvedené v bode č. 6. Nie je vhodné tieto akcie
spájať.
Ing. Daniela Galandová – predkladá poslanecký návrh – navrhuje vypustiť ples mesta Snina.
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MUDr. Jozef Homza – Rock pod Kameňom a výtvarný plenér majú vypadnúť z aktivít roku
2013? Tento plán kultúrnych akcií je potrebné finančne ohodnotiť a navrhuje rozdeliť to na tri
položky: celková suma, suma, ktorú je ochotné spolufinancovať mesto, suma od sponzorov –
úloha.
Anton Vass – navrhuje Dni mesta spojiť s Folklórnym festivalom. Deň detí riešiť formou
programu klubov, ktoré sú dotované z rozpočtu mesta dotáciami – úloha.
Ing. Daniela Galandová – finančné ohodnotenie týchto podujatí bude potrebné doplniť
v súvislosti s dotáciami, pretože niektorí žiadatelia žiadajú od mesta dotáciu práve na uvedené
podujatia – úloha.
PhDr. Daniel Andráško – plenér nie je zaradený preto, že nemá na neho dosah a nevie
garantovať, či sa táto akcia uskutoční aj na budúci rok. Túto akciu organizuje akad. mal. Andrej
Smolák. Akcia Človek, pes a kôň – väčšia časť tejto akcie prechádza pod mestské kultúrne
a osvetové stredisko. Rock pod Kameňom – za podmienok, aké boli tohto roku, nie je v silách
mestského kultúrneho a osvetového strediska túto akciu financovať. Navrhuje, aby túto akciu
organizovala súkromná spoločnosť v spolupráci s mestským kultúrnym a osvetovým strediskom
podľa presne dohodnutých zmluvných podmienok. Nie je možné teraz predložiť rozpočet
predkladaných akcií, pretože dopredu nevie predpokladať niektoré veci – kto bude účinkovať,
v akom rozsahu, koľko budú stáť služby. Robí sa to práve naopak, musí vedieť, koľko finančných
prostriedkov na tú ktorú akciu má, a do tej výšky naplánuje rozsah akcie. Ples mesta – chce, aby to
bola samofinancovateľná akcia. Dopredu však nevie, či sa na ples prihlási 150 či 180 ľudí.
Dopredu nevie, či sa mu táto akcia podarí. Sponzori – prečo by mal on zháňať sponzorov, aby sa
akcia uskutočnila? Deň detí bude – bude však čakať možno aj do mája, aby mohol objednať to, čo
letí, aby deti zaujal.
Ing. Zdenek Snítil – nesúhlasí s tým, že sa teraz nedá pripraviť rozpočet. My nechceme
rozpočet na cent, ale aspoň orientačne. Ak sú zozbierané podklady pre dotácie, ktoré mali byť
uzatvorené do 15-teho, prosí, aby mu boli zajtra zaslané e-mailom v tabuľkovej forme – úloha.
Ing. Miroslav Balog – prečítal poslanecký návrh Ing. Regeca.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie plán podujatí Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina na rok 2013 s doplnením podujatí:
- Rock pod Kameňom,
- Medzinárodný výtvarný plenér,
- 55 výročia založenia Zápasníckeho klubu Vihorlat Snina,
žiada Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina pripraviť plán rozpočtu na jednotlivé podujatia
a predložiť poslancom MsZ na prípravne rokovanie poslancov MsZ o rozpočte mesta na rok 2013.
Hlasovanie o návrhu Ing. Regeca:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, 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, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Ľubov Reháková - 2 poslanci
nehlasoval: –-
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Ing. Miroslav Balog – prečítal poslanecký návrh Ing. Snítila.
Poslanecký návrh Ing. Snítila:
Rozdeliť bod č. 6 na samostatné akcie:
- Sviatok Cyrila a Metoda – 05. 07. 2013
- Deň mesta Snina – september 2013
- Slávnostné otvorenie kaštieľa – september 2013
Hlasovanie o návrhu Ing. Snítila:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 9
poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass , Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová - 8 poslancov
nehlasoval: –Ing. Miroslav Balog – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie plán podujatí Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina na rok 2013, žiada Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
pripraviť plán rozpočtu na jednotlivé podujatia a predložiť poslancom MsZ na prípravné rokovanie
poslancov MsZ o rozpočte mesta na rok 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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 328/2012

22. Informatívna správa o muzeálnej expozícii v zrekonštruovanom kaštieli
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska v Snine.
Ing. Marián Kníž – uvažovať nad spracovaním výzvy nato, aby ľudia darovali poprípade
odpredali to, čo by bolo vhodné vystavovať v kaštieli – úloha.
PhDr. Daniel Andráško – takáto výzva už bola a ľudia ju veľmi nepochopili. Ľudia si mysleli,
že v kaštieli má byť všetko. Expozícia by mala mať nádych sninského regiónu. Kto bude oceňovať
jednotlivé exponáty, kto rozhodne, čo sa tam umiestni a čo nie? Toto by sme mali nechať na
odborníkov.
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Ing. Zdenek Snítil – do koordinačného tímu by bolo dobré doplniť odborníkov, ktorí tomu
rozumejú.
PhDr. Daniel Andráško – ide o koordinačný tím, nie pracovný tím. Tento tím bude
prerokovávať prvotné informácie. Pracovné tímy sa budú vytvárať až potom, keď bude potrebné
posudzovať jednotlivé expozície.
Ing. Jozef Savka – aký bude scenár otvorenia kaštieľa?
Ing. Štefan Milovčík – v predvečer slávnostného otvorenia kaštieľa, teda 04. 07. 2013 by sa
v kaštieli konalo slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom budú ocenení zaslúžilí občania mesta,
ktorých navrhnú poslanci alebo verejnosť.
Ing. Miroslav Balog – kde budú návštevníci kaštieľa parkovať motorové vozidlá? Parkovisko
pri nemocnici je počas doobedňajších hodín stále plne obsadené.
Ing. Štefan Milovčík – na budúce zasadnutie bude predložený materiál ohľadom vybudovania
parkovacích miest na mieste terajších garáží a dielní pri kaštieli – úloha.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o expozícii v kaštieli,
schvaľuje
1. zámer zriadiť muzeálnu expozíciu,
2. koordinačný tím v zložení:
- Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina,
- Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ Snina,
- PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina,
- Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ,
- zástupca Vihorlatského múzea v Humennom.
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, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 329/2012

23. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za obdobie I. – IX. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
obdobie I. – IX. 2012.

berie na vedomie

správu o činnosti mestskej polície za

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, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 330/2012

24. Návrh na zriadenie mestskej rady
Písomný materiál predložili a spracovali Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ a Mgr. Vladislav
Mika, poslanec MsZ.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vo väzbe na § 17 ods. 1 Štatútu mesta Snina a § 10 Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva mesta Snina, volí mestskú radu v tomto zložení:
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Anton Vass, poslanec MsZ,
- MUDr. Mária Kostelníková, poslankyňa MsZ,
- Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ,
- Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ.
Nezaradené do programu.
25. Vypísanie verejnej súťaže formou elektronickej aukcie na nákup snežného skútra
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí s vypísaním verejnej súťaže formou elektronickej
aukcie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších prepisov na nákup snežného skútra s prídavným zariadením na výrobu
bežeckých stôp a so zapracovaním finančných prostriedkov podľa výsledku verejnej súťaže do
rozpočtu mesta Snina.
Nezaradené do programu.
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27. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom
Písomný materiál predložili Ing. Jaroslav Regec a Ing. Miroslav Balog, poslanci MsZ.
Spracoval Ing. Jaroslav Regec, poslanec MsZ.
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 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 je časť nehnuteľnosti pozemku (379 m2) parc. č. CKN 1121/1, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 686 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, v zmysle návrhu GP č. 36485551-6/2012 (pri ZŠ na Komenského ulici).
Na návrh predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania.
Ing. Zdenek Snítil – žiada o výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Snine a opätovne
zaradiť do programu rokovania návrh na zriadenie mestskej rady.
Ing. Štefan Milovčík – prosí poslancov, aby do konca mesiaca predložili návrhy na členov
mestskej rady a materiál bude predložený na najbližšom zasadnutí MsZ – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – neformálne tu máme tri kluby, ale formálne máme iba jeden klub a to
klub KDH a SDKÚ. Je potrebné spracovať si štatút klubu a predložiť ho primátorovi mesta, aby
sme mohli rokovať. Nezávislí poslanci nemusia mať štatút klubu.
29. Opätovné prerokovanie neschválených žiadostí
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Michal Lukša, poslanec MsZ.
Ing. Miroslav Balog – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z ustanovenia § 10 ods. 11 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladanie s majetkom
mesta Snina, súhlasí s opätovným predložením materiálov na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva týkajúcich sa schválenia zámeru prevodu priamym predajom, ktoré neboli schválené
na rokovaní MsZ dňa 27. 09. 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil - 5 poslancov
nehlasoval: Mgr. Erik Cap - 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 331/2012

30. Interpelácia poslancov
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje, aby valné zhromaždenia nemocnice a VPS boli preložené na
budúci týždeň v pondelok o 15.00 hod.
Ing. Jozef Savka – je potrebné prehodnotiť Rokovací poriadok MsZ v Snine. Opakovane sú
predkladané materiály, ktoré neboli schválené na predchádzajúcom zasadnutí. Na MsZ sú
predkladané materiály, ktoré neboli prerokované v komisiách. Je tu veľa vecí, ktoré ukazuje život
a zmena rokovacieho poriadku je potrebná. Predkladá poslanecký návrh na uznesenie, ktorý
prečítal.
Mgr. Katarína Harmaňošová – aj týmto uznesením ideme porušiť rokovací poriadok, pretože
tento materiál nebol schválený v programe.
Ing. Jozef Savka – je to iniciatívny poslanecký návrh, ktorý má poslanec právo predkladať. On
chce týmto uznesením iba sprísniť priebeh zasadnutia.
JUDr. Jaroslav Koco – v akom štádiu je proces výstavby a rekonštrukcie parkovísk na Ul. 1.
mája a Ul. študentskej a či už došlo k podpisu zmluvy,
kedy bude poslancom zaslaný rozpočet aj so zmenami týkajúcimi sa memoranda
medzi vládou SR a ZMOS-om,
ako je to s nájomnou zmluvou na pozemky pod čerpacou stanicou ȌMV? Sú to
pozemky mesta a vraj je zmluva pre mesto nevýhodná. Žiada hlavného kontrolóra alebo právnika,
aby to preverili a našli kroky na odstránenie nevýhodnosti zmluvy – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – treba pozerať aj nato, kedy sa tieto zmluvy podpisovali. Vtedy sme
chodili za zástupcami ȌMV, pretože pred 18 rokmi bola v meste Snina iba jedna čerpacia stanica,
a aj tá bola práve v rekonštrukcii. Preto sa vyvíjalo úsilie, aby práve na tomto území bola čerpacia
stanica ȌMV a podmienkou bolo zriadenie umyvárne áut, pretože bola taká požiadavka od občanov
mesta, pretože v širšom okolí žiadna nebola. Nie je žiadny problém, aby sa zmluvy upravili.
K rozpočtu bolo už jedno stretnutie, pripomienky z tohto stretnutia sú zapracované do návrhu
rozpočtu. V priebehu týždňa bude rozpočet zaslaný poslancom.
Ing. Jana Rosičová – memorandum náš rozpočet spĺňa a bolo to povedané už na prvom
stretnutí.
Ing. Lýdia Gičová – parkoviská - v piatok bola doručená zmluva, dnes bola podpísaná.
Ing. Zdenek Snítil – prosí o písomné stanovisko k týmto otázkam:
koľko škôl a školských zariadení zaniklo v dôsledku toho, že rok bolo školstvo
financované v zmysle zákona NR SR, koľko finančných prostriedkov je rozdiel vo financovaní
podľa nášho VZN voči tomuto zákonu. Predpokladá nárast, pýta sa teda, či budú vyčlenené zvlášť
finančné prostriedky z rozpočtu mesta na pokrytie tohto nárastu alebo budú získané z prídelu od
štátu poskytnuté na školy v pôsobnosti mesta,
VZN o poplatkoch – zapracovať zjednotenie dane za psa, ponechať úľavu o dane za
čipované zvieratá na jeden rok;
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most cez Cirochu – nie je tam žiadny stožiar na osvetlenie. Ako to teda bude
s osvetlením?
Ing. Lýdia Gičová – pätky pod oceľové stĺpy osvetlenia realizuje Slovenská správa ciest.
Montáž osvetlenia bude robiť naša VPS. Most bude osvetlený len 4 stožiarmi.
Ing. Zdenek Snítil – ďakuje za odpoveď, k tejto otázke už nepotrebuje písomnú odpoveď.
Ing. Jana Rosičová – nezanikla ani jedna škola ani školské zariadenie, rozdiel medzi 88 %
a 100 %, ktoré boli teraz schválené vo VZN, je 73 tis. € a bude to financované z podielových daní –
odpoveď bude zaslaná aj písomne.
Ing. Zdenek Snítil – nevie sa zmieriť so stanoviskom hlavného kontrolóra k niektorým
zmluvám. Je potrebné nielen skonštatovať pochybenie, ale je potrebné nájsť riešenie a pripraviť
návrhy na nápravu.
Ing. Pavol Marinič – za zmluvy je niekto zodpovedný a stále sa učíme. Preto sa zmluvy
predkladajú na schválenie do zastupiteľstva, aby sa do zmluvy zapracovali aj ich podnety
a pripomienky.
Emília Mydlová – keby budú v meste vybudované kontajnerové stanovištia?
Ing. Štefan Milovčík – do konca roka by sme mali vedieť, či bol náš projekt úspešný alebo nie.
Ing. Zdenek Snítil – nečakať na schválenie projektu, niektoré stanovištia, napr. okrsok „O“ by
sme mali vybudovať aj z rozpočtu mesta.
Ing. Lýdia Gičová – väčšia časť pozemkov okolo bytových domov na sídlisku I a II ešte nie je
majetkoprávne vysporiadaná, preto napríklad okrsok „O“ nie je ani súčasťou projektu.
Ing. Zdenek Snítil – ak mohli stáť smetné koše na cudzích pozemkoch doteraz neoplotené, tak
môže tam byť aj naďalej a oplotené. Ak to nie je súčasťou projektu, tak je potrebné nájsť finančné
zdroje v rozpočte mesta.
Ing. Marián Kníž – opakovane žiada o úpravu chodníka pri novinovom stánku na Ul. 1. mája –
úloha.
firma Proving – je tam val na ceste, smerom k starému Jasu – je to pozemok mesta,
kto to tam vybudoval a či tam bol daný súhlas mesta – úloha.
Ing. Miroslav Balog – veľa ľudí sa pýta, či sa bude rekonštruovať aj druhá časť mosta tak, ako
prvá časť,
nebral by na ľahkú váhu kontajnerové stanovištia, pretože neprispôsobiví občania
robia neuveriteľný neporiadok pri kontajneroch, nehovoriac o tom, že miešajú odpad.
Ing. Miroslav Balog – návrhová komisia sa zhodla, že návrh Ing. Savku predložia na
schválenie.
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Poslanecký návrh Ing. Savku:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje návrh na úpravu Rokovacieho poriadku MsZ
v Snine, ukladá mestskému úradu vytvoriť pracovnú skupinu z poslancov a pracovníkov úradu
v zložení:
- Smer – 2 členovia,
- KDH, SDKÚ – 2 členovia,
- nezávislí – 2 členovia,
- za mestský úrad:
- oddelenie právne, správy majetku a služieb – 1 člen,
- oddelenie organizačné a vnútorných vecí - 1 člen.
Zodpovedná: prednostka MsÚ
Termín: schválenie do 31. 12. 2012 – Platnosť
Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva od 01. 01. 2013.
Hlasovanie o návrhu Ing. Savku:
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: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 332/2012

31. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 12. 11. 2012

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Overovatelia: Mgr. Ľubov Reháková
MUDr. Andrej Kulan

Zapisovateľka: Monika Dunajová

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

