ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 03. 07. 2008
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
MUDr. Marek Andraščík
JUDr. Iveta Bžánová
Ing. Ján Čop
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
MUDr. Jozef Homza
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
Ing. Štefan Nevoľník
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Miroslav Balog
Ing. Ján Harmaňoš
MVDr. Vladislav Juško
Mgr. Michal Lukša
Mgr. Juraj Skrip
MUDr. Miroslav Suchý

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
Mgr. Eva Mihaliková, vedúca oddelenia kultúry a školstva
JUDr. Ján Paľovčík, právnik MsÚ
Ing. Lýdia Gičová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Jana Makajová, vedúca sociálneho oddelenia
JUDr. Michal Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb
Mgr. Metod Kamlár, povedený vedením MsP Snina
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s.r.o.
Ing. Marta Mrázová, útvar regionálneho rozvoja
Anna Brečková, hovorkyňa

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti MsR od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
3. Kontrola uznesení MsR a MsZ k 03. 07. 2008
4. Výsledky kontrolnej činnosti k 03. 07. 2008 a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
5. VZN mesta Snina, ktorým sa stanovujú zásady nájmu mestských bytov
6. VZN mesta Snina o riešení neplatičstva v mestských bytoch
7. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2008
8. Časový plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2008
9. a) Predloženie žiadosti MŠ na Ul. budovateľská 2205/12, Snina o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 1.1.ROP
b) Zabezpečenie realizácie projektu pre MŠ, Ul. budovateľská 2205/12, Snina
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c) Financovanie projektu pre MŠ, Ul. budovateľská 2205/12, Snina
10. Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2008
11. Analýza stavu materských škôl v meste Snina v roku 2008
12. Príprava projektov na rekonštrukciu budov MŠ a ZUŠ
13. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Nemocnica Snina, s. r. o., za rok 2007
14. Informatívna správa o plnení záväzkov vyplývajúcich z uznesenia MsZ č. 31/2007 zo dňa
01. 03. 2007
15. Dodatok č. 1 ku „Komunitnému plánu mesta Snina pre roky 2007 – 2013“
16. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky
17. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej akcie Sídliska pod Červencovom –
byty pre obyvateľov v hmotnej núdzi
18. Schválenie komisie na prejednanie podania z Najvyššieho kontrolného úradu
19. Kontrolná správa o priebehu separácie v meste Snina
20. Stanovisko komisie výstavby, ŽP a ÚP pri MsZ v Snine k informatívnej správe o priebehu
prác na stavbe Realizácia stavebných úprav II. ZŠ Snina a k stanoviskám od zhotoviteľa
stavby, ZŠ na Ul. študentskej v Snine a projektanta k tejto informatívnej správe
21. Voľba člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
22. Schválenie Dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestom Chust
v Ukrajinskej republike
23. Odpredaj bytov z vlastníctva mesta Snina a zmena uznesení MsZ č. 280/2008, 282/2008
a 283/2008 zo dna 19. 02. 2008
24. Prejednanie žiadosti Mgr. Martiny Rosičovej o navýšenie zľavy na odkúpenie bytu
25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 3958/560
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 1813/349
27. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 3958/198
28. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. KNC 5078/111 a 5078/113
29. Zmluvný prevod nehnuteľností – zámena časti parc. č. KNC 3958/129 za časť parc. č. KNC
3558/6 a 3559/5
30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 8156/11
31. Rôzne
a) Zmena uznesenia MsZ č. 256/2007 zo dňa 13. 12. 2008
b) Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj stavby – budovy s. č. 2520 na parc. CKN
1835/10 a parcely CKN 1835/10 – zastavané plochy o výmere 267 m2
32. Interpelácia poslancov
33. Záver

K bodu 1)

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík - otvoril sedemnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: poslanci VÚC Prešov,
konateľ spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o. – MUDr. Lukáč, konateľ spoločnosti
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.- Ing. Ján Alušík, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO
PZ Snina, náčelník MsP a vedúci oddelení MsÚ.
Z technických príčin nie je možné dnešné zasadnutie natáčať, preto navrhuje hlasovať o tom, či
bude mestské zastupiteľstvo pokračovať aj bez účasti kamier.
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Hlasovanie o zasadaní MsZ bez účasti kamier:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Ing. Štefan Milovčík – je potrebné dôrazne požiadať riaditeľov úradov štátnej správy, aby sa
zúčastňovali na zasadnutiach MsZ aspoň na bode Interpelácia – úloha.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná
Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Navrhujem do programu MsZ zaradiť materiály:
- 31 C) Vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ Palárikova
- 31 D) Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času
Tieto materiály obdržali poslanci pri prezentácii.
Ďalej je potrebné:
- vymeniť si materiál č. 23 Odpredaj bytov z vlastníctva mesta Snina a zmena uznesení
MsZ č. 280/2008, 282/2008 a 283/2008 zo dňa 19. 02. 2008;
- vymeniť si materiál č. 24 Prejednanie žiadosti Mgr. Martiny Rosičovej o navýšenie
zľavy za odkúpenie bytu;
- v materiály č. 10 – Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2008 v bode 2 – Športové kluby
pri Športovom Combat clube JPS Snina vyškrtnúť „nájomné za strelnicu“.
Mestská rada navrhuje z dnešného rokovania vypustiť materiál:
- č. 5 – VZN mesta Snina, ktorým sa stanovujú zásady nájmu mestských bytov
a on ako predkladateľ na základe odporúčania finančnej komisie navrhuje vypustiť materiál:
- č. 6 – VZN mesta Snina o riešení neplatičstva v mestských bytoch.
Oba tieto nariadenia budú prepracované a predložené na schválenie v septembrovom zasadnutí
MsZ.
Všetky ostatné materiály odporúča mestská rada schváliť tak, ako sú predložené.
Hlasovanie za program aj s doplnkami a zmenami:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Ing. Štefan Milovčík - za členov návrhovej komisie určuje:

MUDr. Štefana Čopíka
Ing. Jozefa Savku
Mgr. Ľubov Rehákovú
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Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Štefan Čopík, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
Ing. Štefan Milovčík – za overovateľov zápisnice určuje:

MUDr. Máriu Kostelníkovú
JUDr. Iveta Bžánovú

- za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú

2. Správa o činnosti MsR od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Ján Čop, zástupca primátora. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Mestskej rady
v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 338/2008

3. Kontrola uznesení MsR a MsZ k 03. 07. 2008
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Ján Marinič, hlavný kontrolór.
JUDr. Ján Paľovčík – ALCO SLOVAKIA zatiaľ pohľadávku neuhradilo, ale je prísľub, že ju
v najbližších dňoch uhradia. Termín úhrady bol do 30. 06. 2008.
JUDr. Iveta Bžánová – pri kontrole plnenia uznesení – pri každom uznesení napísať aj plnenie
uznesenia, ktoré nastalo od posledného zasadnutia MsZ – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a MsZ k 03. 07. 2008.

berie na

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 339/2008

4. Výsledky kontrolnej činnosti k 03. 07. 2008 a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2008
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Ján Marinič, hlavný kontrolór.
Mgr. Ľubov Reháková – k plánu kontrolnej činnosti na II. polrok má poslanecký návrh –
doplniť kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Ing. Jana Rosičová – vymáhanie nedoplatkov za odpad od bratislavskej firmy Intrum Justitia –
boli vyvodené personálne dôsledky. Je pravda, že časť nedoplatkov však bola uhradená. Pripravujú
sa nové zoznamy, ktoré sa pošlú firme Intrum Justitia na vymáhanie zostávajúcich nedoplatkov.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e výsledky kontrolnej činnosti
k 03. 07. 2008, s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2008.
Príloha k uzneseniu MsZ č. 340/2008 zo dňa 03. 07. 2008:
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2008
Júl
kontrola plnenia uznesení,
kontrola dohôd o vykonaní práce vo vybranej organizácii,
kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
August
kontrola plnenia uznesení,
kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
September
kontrola plnenia uznesení,
finančná kontrola – kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
kontrola nakladania s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami poskytnutých mestom obchodnej
spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Október
kontrola plnenia uznesení,
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kontrola pokladničných operácií MsÚ,
kontrola nájomných zmlúv, dodržiavania podmienok ich plnenia s dôrazom na platenie nájomného.
November
kontrola plnenia uznesení,
finančná kontrola – MsP,
nakladanie s finančnými prostriedkami mesta použitých v nemocnici.
December
kontrola plnenia uznesení,
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2008,
stav vybavovania sťažností a petícií za 2. polrok 2008.

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 340/2008

JUDr. Iveta Bžánová – na najbližšie zasadnutie MsZ pripraviť materiál ohľadom menovania
nového člena do finančnej komisie a Ing. Regeca odvolať, keďže sa doteraz nezúčastnil ani jedného
zasadnutia komisie.
7. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2008
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jana Rosičová – podala bližšie informácie k danému materiálu.
JUDr. Iveta Bžánová – žiada vedúcu finančného oddelenia, aby sa zúčastňovala každého
zasadnutia komisie – úloha,
- žiada vysvetlenie, prečo sa navyšujú výdavky v týchto položkách:
• nová poliklinika,
• správa o údržba futbalového štadióna,
• kruhová križovatka,
– tribúnu prenajímať iným organizáciám iba s personálom – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – tribúnu dať do správy oddeleniu kultúry a školstva a prenajímať sa bude
iba so súhlasom zástupca primátora – úloha;
- ministerstvo dopravy nám dáva 300 tis. Sk na úpravu kruhového
objazdu s tým že časť uhradí aj mesto, preto je tu navýšenie výdavkov v tejto položke.
Ing. Jana Rosičová – výdavky na polikliniku – sú to výdavky spojené s upratovaním
a starostlivosťou o spoločné priestory v tejto budove,
- futbalový štadión – sú to výdavky spojené s údržbou tribúny, šatní
a ihriska
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Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2008 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 310 tis. Sk,
- zníženie výdavkov o 208 tis. Sk,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie výdavkov o 2 668 tis. Sk,
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 2 770 tis. Sk.
Rozpočet po úprave bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy
282 678 000,- Sk
16 676 000,- Sk
58 567 000,- Sk

Výdavky
241 749 000,- Sk
112 001 000,- Sk
4 171 000,- Sk

Prebytok/Schodok
+ 40 929 000,- Sk
- 95 325 000,- Sk
+ 54 396 000,- Sk

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 341/2008

8. Časový plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2008
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
polrok 2008.

s c h v a ľ u j e časový plán práce MsR a MsZ v Snine na II.

za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 342/2008
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9. a) Predloženie žiadosti MŠ na Ul. budovateľská 2205/12, Snina o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 1.1.ROP
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Ing. Štefan Milovčík – s realizáciou projektu sa začne 01. 08. 2008.
Ing. Jana Rosičová – zaregistrované projekty majú tieto školy: - MŠ Kukučínova,
- ZŠ P. O. Hviezdoslava,
- ZŠ Budovateľská.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ
Budovateľská“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu, Ul. budovateľská 2205/12, Snina a ktorý
je v súlade s Miestnym rozvojovým a akčným plánok mesta Snina na roky 2005 – 2014.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 343/2008

b) Zabezpečenie realizácie projektu pre MŠ, Ul. budovateľská 2205/12, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zabezpečenie realizácie projektu „Stavebné
úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská“ pre Materskú školu, Ul. budovateľská 2205/12, Snina,
po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –-
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 344/2008

c) Financovanie projektu pre MŠ, Ul. budovateľská 2205/12, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e financovanie projektu „Stavebné úpravy,
modernizácia MŠ Budovateľská“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu, Ul. budovateľská
2205/12, Snina vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. vo výške
832 953,17 Sk.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 345/2008

10. Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2008
Písomný materiál predložil Pavol Diňa, predseda Komisie mládeže, kultúry a športu pri MsZ
Snina. Spracovala Anna Brečková, garant komisie.
Ing. Ján Čop – dáva poslanecký návrh na prijatie uznesenia ohľadom poskytnutia dotácie vo
výške 22 tis. Sk pre Hašuľa na zakúpenie invalidného vozíka. Ide o rodinu sociálne odkázanú. Otec
chlapca je tiež postihnutý.
Ing. Jozef Savka – Zväz rybárov – navrhuje zvýšiť dotáciu z 50 tis. Sk na 80 tis. Sk. Od
urbariátu dostali do nájmu za 1,- Sk rybník Veľká Bystrá, ktorý chcú dať do poriadku. V minulom
roku vyzbieralo mesto na rybárskych lístkoch cca 60 tis. Sk a zväz doteraz nedostal od mesta žiadnu
finančnú dotáciu;
- Zväz telesne postihnutých (vedúci p. Kornucik) – navrhuje poskytnutie
dotácie vo výške 10 tis. Sk.
JUDr. Iveta Bžánová – tohtoročný ROCK FEST bude organizovať firma p. Križaneka. Zakúpi
sa potrebný inventár, ktorý bude možné prenajať aj mestu na podobné akcie. Zabezpečená bude aj
strava asi pre 200 ľudí – organizátori, policajti, hostia a pod. Navrhuje, aby tohto roku boli pozvaní
aj nejaký hostia, napr. poslanci z Humenného a pod.;
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- invalidný vozík pre Hašuľa – ak bude problém s vykrytím plnej
výšky vozíka, navrhuje, aby na vykrytie tejto ceny prispeli poslanci zo svojej odmeny vo výške
1.000,- Sk.
Ing. Ján Čop – máme prísľub od jednej nadácie, že uhradia zvyšnú cenu vozíka.
Anna Brečková – zväz rybárov žiadal iba 50 tis. Sk, preto je takýto návrh.
MUDr. Štefan Čopík – nevie, či je dobré aby sa dotácie dávali schvaľovať priamo na MsZ bez
tohto, aby boli prerokované v komisiách. Nie je to dobrý postup. Tieto návrhy by bolo dobré
predložiť písomne na najbližšie zasadnutie MsZ s tým, že bude najprv prejednané na komisiách.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh Ing. Jána Čopa – dotácia 22 tis. Sk pre Hašuľa.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh Ing. Jozefa Savku – dotácia pre zväz rybárov vo výške
80 tis. Sk.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
proti: Ing. Štefan Nevoľník – 1 poslanec
zdržali sa: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef
Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 8 poslancov
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh Ing. Jozefa Savku – dotácia pre zväz telesne
postihnutých vo výške 10 tis. Sk.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
proti: –zdržali sa: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef
Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Anton Vass – 9
poslancov
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia vo výške 240 tis. Sk tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia,
2. prerozdelenie dotácií určených pre športové kluby vo výške 45 tis. Sk tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
3. prerozdelenie dotácií určených pre umelecké súbory vo výške 115 tis. Sk tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia.
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Príloha k uzneseniu MsZ č. 346/2008 zo dňa 03. 07. 2008:
K bodu 1
Občianske združenia
Materské centrum Anjelik Snina
30 000,- Sk
- materiálne vybavenie centra
Slovenský rybársky zväz Snina
50 000,- Sk
- oprava rybníka Veľká Bystrá a jeho zarybnenie
Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov Snina
8 000,- Sk
- organizačné zabezpečenie celoslovenskej astronomickej pozorovateľskej expedície
v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle
ROCK PLUS Production Snina
130 000,- Sk
- organizačné zabezpečenie hudobného festivalu „Rock pod Sninským kameňom“
Nadácia Pro Futura Snina
22 000,- Sk
- na nákup invalidného mechanického vozíka pre Jána Hašuľa, bytom Snina
K bodu 2
Športové kluby
Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Snina
- dofinancovanie športových aktivít
Športový Combat club JPS Snina
- štartovné
Slovenská asociácia Taekwondo WTF
- materiálne vybavenie klubu, antuka

Variable

2008

15 000,- Sk
10 000,- Sk
20 000,- Sk

K bodu 3
Umelecké súbory
Tanečno-pohybové centrum mladých MERLIN
40 000,- Sk
- nákup kostýmového vybavenia a drobného hmotného majetku
Folklórny súbor Vihorlat Snina
75 000,- Sk
- cestovné náklady – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale v Španielsku

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 346/2008

11. Analýza stavu materských škôl v meste Snina v roku 2008
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
vedúca oddelenia kultúry a športu.
Mgr. Eva Mihaliková – doplnila tabuľku zo strany 4 o počet narodených detí v období:
- od 01. 09. 2006 – 31. 08. 2007
195 detí
- od 01. 09. 2007 – 30. 06. 2008
154 detí
JUDr. Iveta Bžánová – navrhuje tento materiál doplniť o:
- rozpočet jednotlivých materských škôl,
- počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v jednotlivých MŠ,
- sumu, koľko nás stojí 1 dieťa v jednotlivých MŠ.
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Strana 5 tohto materiálu je už neaktuálna. Navrhuje túto správu prepracovať a predložiť na
najbližšie zasadnutie MsZ – úloha.
Ing. Ján Čop – počkať s touto správou do októbra, aby sme do nej zahrnuli aj aktuálny počet
nahlásených detí do jednotlivých MŠ.
MUDr. Andrej Kulan – podporuje návrh JUDr. Bžánovej. Aj v nemocnici vychádzajú čísla
z nákladov na jedného pacienta.
MUDr. Štefan Čopík – treba zohľadniť aj to, aké služby tá ktorá škôlka poskytuje.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e analýzu materských škôl v meste
Snina v roku 2008, u k l a d á Mestskému úradu v Snine na októbrové zasadnutie MsZ pripraviť
kompletnú analýzu stavu materských škôl.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 347/2008

12. Príprava projektov na rekonštrukciu budov MŠ a ZUŠ
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
vedúca oddelenia kultúry a školstva.
Ing. Ján Čop – navrhuje hlasovať o jednotlivých bodoch osobitne. Je proti podávaniu ďalších
projektov na rekonštrukciu budov MŠ.
JUDr. Iveta Bžánová – nebolo by fér povedať ostatným riaditeľkám MŠ, že už nemôžu
podávať projekty. Veď peniaze ostanú v meste bez ohľadu na to, či v tej ktorej budove ostane MŠ
alebo tam bude iné zariadenie.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala prvú časť písomného návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie – prvá časť:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s vypracovaním a podaním projektov na rekonštrukciu budov materských škôl:
- MŠ Čsl. armády,
- MŠ Palárikova,
- MŠ Dukl. hrdinov,
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Hlasovanie za prvú časť uznesenia:
za: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržali sa: –Mgr. Ľubov Reháková – prečítala druhú časť písomného návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie – druhá časť:
2. s vypracovaním a podaním projektu na rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy
s prístavbou koncertnej a tanečnej sály.
Hlasovanie za druhú časť uznesenia:
za: MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 8 poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržali sa: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 348/2008

14. Informatívna správa o plnení záväzkov vyplývajúcich z uznesenia MsZ č. 31/2007 zo
dňa 01. 03. 2007
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia podnikateľského a správy majetku.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o plnení
záväzkov vyplývajúcich z uznesenia MsZ č. 31/2007 zo dňa 01. 03. 2007. Ide o týchto investorov:
1. DEL CASTING, a. s.,
2. RMR Slovensko, s. r. o.,
3. MOPS PRESS, s. r. o.
Informatívna správa tvorí prílohu uznesenia.
Príloha k uzneseniu MsZ č. 349/2008 zo dňa 03. 07. 2008:
Informatívna správa o plnení záväzkov, vyplývajúcich z uznesenia MsZ č. 31/2007 zo dňa
uvedených v nájomných zmluvách:
I. Zmluva o nájme č. 122 – nájomca RMR Slovensko, s. r. o. (Ing. Balog)
Plnenie záväzkov:
1. Vytvorenie a udržanie 50 pracovných miest
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní – k 31. 12. 2007 má 53 pracovníkov.
2. Preinvestované finančné investície
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní.

01. 03. 2007,
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Dlhodobý majetok za obdobie od roku 2005 do 31. 12. 2007 činí:
1. faktúry na
10 781 954,00 Sk
2. znalecký posudok
4 847 329,40 Sk
3. predfaktúry
142 800,00 Sk
4. zmluva o dodávke
2 243 661,70 Sk
Spolu:
18 015 745,10 Sk
II. Zmluva o nájme č. 123 – nájomca MOPS PRESS, s. r. o. (Ing. Bednár)
Plnenie záväzkov:
1. Vytvorenie a udržanie 50 pracovných miest
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní – k 31. 12. 2007 má 52 pracovníkov.
2. Preinvestované finančné investície
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní.
Dlhodobý majetok za obdobie od roku 2005 do 31. 12. 2007 činí 49 449 076,- Sk.
III. Zmluva o nájme č. 124 – nájomca DEL CASTING, a. s. (Ing. Barta)
Plnenie záväzkov:
1. Vytvorenie a udržanie 30 pracovných miest
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní – k 31. 12. 2007 má 30 pracovníkov.
2. Preinvestované finančné investície
Podľa predloženej správy nájomcu (investora) – záväzok sa plní.
Dlhodobý majetok za obdobie od roku 2005 do 31. 12. 2007 činí 14 579 701,87 Sk.
V rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia výrobných hál“ boli rekonštruované štyri výrobné haly. Na štvrtú halu
bola uzatvorená zmluva o nájme č. 125 až v decembri 2007. Z tohto dôvodu nájomcovi nevznikla povinnosť predložiť
správu o plnení záväzkov.

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 349/2008

15. Dodatok č. 1 ku „Komunitnému plánu mesta Snina pre roky 2007 – 2013“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
právnik MsÚ a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
JUDr. Iveta Bžánová – na stretnutí sme sa jasne dohodli, že tieto materiály budú predložené na
MsZ až v septembri, pretože sa na veciach stále intenzívne pracuje. Prečo sú materiály č. 15, 16, 17
predložené dnes? Práce môžu pokračovať celé leto. Preto navrhuje predložiť ich na MsZ
v septembri.
Ing. Ján Čop – na veciach sa môže pracovať ďalej, ale materiály č. 16 a 17 sú iba informatívne,
kľudne o nich môžeme hlasovať.
JUDr. Iveta Bžánová – budovanie bytov pre neprispôsobivých občanov – tento problém by sa
mal prerokovávať na ZMOS-e. Je to celoslovenský problém, preto by sa ním mal zaoberať aj štát
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a nenechávať to len na pleciach mesta. Malo by sa to riešiť formou centier riadeného bývania.
Problém majú viaceré mestá. Žiar nad Hronom postavil pred 3 rokmi pre takýchto občanov nové
byty, ktoré sú dnes zdevastované a mesto má s týmto teraz iba problém.
JUDr. Ján Paľovčík – navrhuje vypustiť z prílohy harmonogram výstavby malometrážnych
nájomných bytov a o materiály sa môže hlasovať.
JUDr. Iveta Bžánová – ale v texte sa spomína konkrétne Sídlisko pod Červencovom.
Ing. Jozef Savka – v utorok bolo 24. zasadnutie VÚC Prešov, na ktorom bol prerokovaný
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja. Súčasťou tohto programu je akčný
plán, ktorý dáva do pozornosti pracovníkom úradu, ktorí s touto problematikou prichádzajú do
styku. Ide o roky 2008 – 2015. Bližšie informoval o tom, čo je súčasťou tohto akčného plánu.
MUDr. Štefan Čopík – výraz „verejný záujem“ mu nevyhovuje, pretože tento „verejný záujem“
sa môže zneužiť. Ide o silový vzťah. Nemalo by sa to dávať do všeobecnej roviny.
Ing. Štefan Milovčík – určite sa to nezneužije, nakoľko ide iba o vyvlastnenie pozemkov
z pozemkového fondu.
Ing. Jana Makajová – k materiálu č. 16 – ide o úlohy, ktoré sa plnia a je možné dopĺňať aj nové
úlohy.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 ku „Komunitnému plánu mesta
Snina pre roky 2007 – 2013“.
Hlasovanie:
za: Ing. Ján Čop, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Anton Vass – 7 poslancov
proti: –zdržali sa: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka –
4 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 350/2008

16. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Jana Makajová,
vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Mgr. Ľubov Reháková – navrhuje v uznesení zmeniť termín z „raz ročne“ na „raz polročne“.
Prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie plnenia opatrení na
riešenie rómskej problematiky v meste Snina, u k l a d á
- nositeľom úloh zodpovedných za plnenie jednotlivých opatrení naďalej pokračovať
v ich plnení
T: stály
Z: v texte
- Mestskému úradu v Snine predložiť raz polročne Mestskému zastupiteľstvu v Snine
vyhodnotenie plnenia opatrení
T: raz polročne
Z: MsÚ v Snine
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 351/2008

17. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej
Červencovom – byty pre obyvateľov v hmotnej núdzi

akcie

Sídliska

pod

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali oddelenie správy majetku
a služieb, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP a oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o stave
rozpracovanosti investičnej akcie Sídl. pod Červencovom – byty pre obyvateľov v hmotnej núdzi
a SWOT analýzu vybudovania Sídliska pod Červencovom a rozšírenie osady na Ul. Štúrovej.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 352/2008
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18. Schválenie komisie na prejednanie podania z Najvyššieho kontrolného úradu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o v e r u j e Kontrolnú komisiu zriadenú pri MsZ v Snine na
prejednanie sťažnosti petičného výboru obyvateľov sídliska I. podaného na Najvyšší kontrolný úrad
SR.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 353/2008

19. Kontrolná správa o priebehu separácie v meste Snina
Písomný materiál predložil Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. Spracovali
Ján Pavlík, vedúci TÚ a Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolnú správu o priebehu
separácie odpadu v meste Snina, u k l a d á
1. ďalšiu správu o separácii predložiť vrátane návrhu diferencovaného poplatku za odpad
T: september 2008
Z: konateľ VPS,
MsÚ – odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP
2. pripraviť systém doplnenia separácie o komoditu „biologicky rozložiteľný odpad“ od
začiatku roku 2010
T: 31. 01. 2009
Z: konateľ VPS
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 354/2008
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20. Stanovisko komisie výstavby, ŽP a ÚP pri MsZ v Snine k informatívnej správe
o priebehu prác na stavbe Realizácia stavebných úprav II. ZŠ Snina a k stanoviskám
od zhotoviteľa stavby, ZŠ na Ul. študentskej v Snine a projektanta k tejto
informatívnej správe
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali komisia výstavby, ŽP
a ÚP a oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e stanovisko Komisie výstavby, ŽP
a ÚP pri MsZ v Snine k informatívnej správe o priebehu prác na stavbe Realizácia stavebných
úprav II. ZŠ Snina a k stanoviskám od:
- zhotoviteľa stavby Stavomont SP Snina, s. r. o., Snina číslo 11/TU/Ko zo dňa 21. 12.
2007,
- ZŠ na Ul. študentskej 1446 v Snine, riaditeľa zo dňa 20. 12. 2007,
- projektanta stavby ARGO – Projekčná kancelária, Ul. strojárska 2060, Snina, Ing.
arch. Jozefa Bajusa zo dňa 17. 01. 2008
k tejto informatívnej správe.
Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 355/2008

Ing. Štefan Milovčík – verí, že sa už nič podobné viac nestane.
21. Voľba člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a Stanislava Frola, študenta Gymnázia v Snine
z funkcie člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy, ktorý bol za člena tejto
komisie zvolený uznesením MsZ č. 253/2007 zo dňa 13. 12. 2007, v o l í za člena komisie
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy Mareka Jela, študenta 3. ročníka Gymnázia
v Snine, bytom Snina.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 356/2008

22. Schválenie Dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestom Chust
v Ukrajinskej republike
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
JUDr. Iveta Bžánová – do dohody doplniť aj oblasť kultúrnych aktivít.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie s doplnením pripomienky
JUDr. Bžánovej do dohody.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
mestom Snina a mestom Chust v Ukrajinskej republike.

Dohodu o partnerskej spolupráci medzi

Hlasovanie:
za: JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 357/2008

13. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Nemocnica Snina, s. r. o., za rok 2007
Písomný materiál predložil MUDr. Vincent Lukáč, konateľ spoločnosti Nemocnica Snina, s. r. o.
Spracoval Ing. Jozef Cmar, Nemocnica Snina, s. r. o.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie n a
o hospodárení Nemocnice Snina, s. r. o., za rok 2007.

ve d o m ie

informatívnu správu
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Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef
Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 358/2008

Ing. Štefan Milovčík – cez fond rozvoja bývania spracujeme projekt na výstavbu 30 až 40 bytov
a na MsZ v septembri predložíme písomný materiál.
23. Odpredaj bytov z vlastníctva mesta Snina a zmena uznesení MsZ č. 280/2008, 282/2008
a 283/2008 zo dna 19. 02. 2008
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. odpredaj:
- bytu č. 11, vchod 2, poschodie 3, na Ul. študentskej s. č. 1465 v Snine, LV 5630,
postavený na parc. č. KN-C 5066/105, Snina LV 6371, k. ú. Snina,
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach,
- pozemku v podiele 61/702 z vlastníctva mesta Snina
v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
zmien a doplnkov podľa prílohy č. 1, s podmienkou úhrady nákladov súvisiacich s prevodom zo
strany kupujúceho,
2. zmenu uznesení MsZ zo dňa 19. 02. 2008:
- č. 280/2008 v bode 2 – odpredaj bytu č. 27, s. č. 2660 na Ul. Komenského v Snine,
- č. 282/2008 v bode 4 – odpredaj bytu č. 77, s. č. 1603 na Ul. Palárikovej v Snine,
- č. 283/2008 v bode 3 – odpredaj bytu č. 2, s. č. 1612 na Ul. Palárikovej v Snine
podľa prílohy č. 2.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 359/2008
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24. Prejednanie žiadosti Mgr. Martiny Rosičovej o navýšenie zľavy na odkúpenie bytu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
n e vy h ovu j e
žiadosti Mgr. Martiny Rosičovej
o navýšenie zľavy kúpnej ceny za odkúpenie bytu č. 21, posch. 1, vchod 1 v bytovom dome 2660
na Ul. Komenského v Snine, zapísaného na VL 6039, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka – 10 poslancov
proti: –zdržal sa: Anton Vass – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 360/2008

25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 3958/560
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
JUDr. Iveta Bžánová – pri každom materiály na odpredaj nehnuteľnosti je potrebné uvádzať
číslo LV a taktiež rodné priezvisko muža – úloha.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti - odpredaj
parc. č. KNC 3958/560 vo výmere 172 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, za cenu 5 020,- Sk, t.
j. 100 m2 po 25,- Sk/m2 a 72 m2 po 35,- Sk/m2 pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul.
Sládkovičovej č. 2516:
1. Ján Hudák a Mária, rod. Chomová, bytom Snina, do bezpodielového spoluvlastníctva
v podiele 1/6,
2. Richard Karapin, bytom Snina, do podielového vlastníctva v podiele 1/12 a Martina
Macibobová, rod. Macibobová, Snina, do podielového vlastníctva v podiele 1/12,
3. Michal Kapraľ a Mária, rod. Jušková, bytom Snina, do bezpodielového spoluvlastníctva
v podiele 1/6,
4. Anna Vozárová, rod. Kočanová, bytom Snina, do podielového vlastníctva v podiele 1/6,
5. Eva Puškárová, rod. Buriková, bytom Snina, do podielového vlastníctva v podiele 1/6,
6. Ing. Ján Hudák, bytom Snina, do podielového vlastníctva v podiele 1/6.
Cena je v súlade so „Zásadami na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV“.
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Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 361/2008

26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 1813/349
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. KNC 1813/349 vo výmere 2 m2, druh pozemku – ostatná plocha, pre Jozefa
Kovaľa a Annu, rod. Štofikovú, Snina za cenu 30,- Sk/m2, t. j. 15,- Sk/m2 + úhrada za vyhotovenie
GP.
Cena je v súlade so „Zásadami na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV“.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 362/2008

27. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 3958/198
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. KNC 3958/198 vo výmere 88 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, za cenu 2
200,- Sk, t.j. 25,- Sk/m2 pre Jozefa Gribaniča, Snina.
Cena je v súlade so „Zásadami na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV“.
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Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 363/2008

28. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. KNC 5078/111
a 5078/113
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj
parc. č. KNC 5078/111 vo výmere 79 m2, druh pozemku – záhrada a parc. č. KNC 5078/113 vo
výmere 52 m2, druh pozemku – záhrada, v celkovej výmere 131 m2 za cenu 3 585,- Sk, t. j. 100 m2
po 25,- Sk/m2 a 31 m2 pre Alžbetu Semancovú, rod. Semancovú, Snina.
Cena je v súlade so „Zásadami na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV“.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 364/2008

29. Zmluvný prevod nehnuteľností – zámena časti parc. č. KNC 3958/129 za časť parc. č.
KNC 3558/6 a 3559/5
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – zámena časti
parc. č. KNC 3958/129 vo výmere 1579 m2, druh pozemku – ostatná plocha, k. ú. Snina, zapísaná
na LV č. 3200 – Mesto Snina, a to diel 2 vo výmere 4 m2, diel 3 vo výmere 1 m2 a diel 9 vo výmere
1 m2 za časť parc. č. KNC 3559/5 vo výmere 126 m2, druh pozemku – orná pôda, k. ú. Snina,
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zapísaná na LV č. 6253 – Ing. Ján Tešla, Snina, a to diel 1 vo výmere 4 m2 a časť parc. KNC 3558/6
vo výmere 328 m2, k. ú. Snina, zapísaná na LV č. 6253 – Ing. Ján Tešla, Snina, a to diel 7 vo
výmere 5 m2 a diel 8 vo výmere 3 m2.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 365/2008

30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 8156/11
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
JUDr. Iveta Bžánová – finančná komisia odporúča odpredaj a odporúča vyzvať ostatných
susedov, aby si pozemky od mesta odkúpili alebo prenajali, keďže ide o pozemky mesta.
Ing. Štefan Milovčík – je tu návrh, aby bol od Pčolinky ponechaný pás 5 metrov široký na cestu
pre prípad výstavby rodinných domov z druhej strany pozemkov. Pán Dunaj má postavený rodinný
dom na konci, takže cesta tam už nie je potrebná, preto môže byť odpredaj tak, ako je predložený
návrh.
JUDr. Michal Harakaľ – už boli vyzvaní ostatní susedia na odkúpenie mestských pozemkov,
ktoré užívajú.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. KNC 8156/11 vo výmere 850 m2, druh pozemku – ostatná plocha, pre Gabriela
Dunaja a Janu, rod. Mirilovičovú, Snina, za cenu 43 000,- Sk, t. j. 100 m2 po 25,- Sk/m2, 100 m2 po
35,- Sk/m2, 100 m2 po 45,- Sk/m2, 100 m2 po 55,- Sk/m2 a 450 m2 po 60,- Sk/m2.
Cena je v súlade so „zásadami na odpredaj nevyužitých pozemkov pri IBV“.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 366/2008
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31. Rôzne

a) Zmena uznesenia MsZ č. 256/2007 zo dňa 13. 12. 2008

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia MsZ č. 256/2007 zo dňa
13. 12. 2007 – Postup pri zavedení eura v podmienkach mesta Snina v časti Harmonogram úloh
mesta a kontrolné termíny, kde sa menia termíny jednotlivých úloh podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 367/2008

b) Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj stavby – budovy s. č. 2520 na parc. CKN
1385/10 a parcely CKN 1385/10 – zastavané plochy o výmere 267 m2
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál je výstup z rokovaní lekárov a vedenia nemocnice.
JUDr. Iveta Bžánová – takýto materiál by mal ísť cez komisie. Nikdy nie je tak neskoro, aby
sme obchádzali komisie. Treba jednať s lekármi o odpredaji aj novej časti polikliniky.
MUDr. Štefan Čopík – podmienky pre lekárov na kúpu predmetnej budovy boli stanovené
takéto:
- kúpa za cenu znaleckého posudku,
- rekonštrukcia budovy do 2 rokov,
- zmluvná pokuta 1 mil. Sk, ak sa tieto podmienky nesplnia.
Má takéto podmienky aj PharmDr. Nebesník?
JUDr. Michal Harakaľ – áno, budovu kupuje za rovnakých podmienok, aké boli dané aj
lekárom.
Ing. Štefan Milovčík – rokujeme s lekármi o odpredaji aj novej časti polikliniky. Budova je
v hroznom stave a treba ju čo najrýchlejšie zrekonštruovať.
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JUDr. Iveta Bžánová – navrhuje doplniť do uznesenia aj ďalšie ustanovenia, hlavne veci
týkajúce sa zmluvnej pokuty. Spoločnosti sú nestále a chce predísť tomu, aby sme nedopadli ako pri
odpredaji DOS-ky. Bola by radšej, keby bol odpredaj fyzickej osobne a nie právnickej.
Ing. Pavol Marinič – budova sa neodpredáva lekárom, ktorí tam majú ambulancie, ide o priamy
dopredaj, preto si myslí, že suma 4 mil. Sk je malá. Do uznesenia zahrnúť aj predkupné právo
a podmienku, že tam ostanú zdravotnícke služby.
MUDr. Andrej Kulan – p. Nebesník zainvestoval už do tejto budovy, pretože pivničné
priestory boli v dezolátnom stave, podmočené a on to dal do poriadku, keď sa nasťahoval do
budovy polikliniky.
Ing. Jozef Savka – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
stavby – budovy s. č. 2520 na parcele CKN 1385/10 a parcely CKN 1385/10 – zastavané plochy
o výmere 267 m2 pre REVITAL PLUS, s. r. o., Sládkovičova 300, Snina, zastúpená PharmDr.
Nebesník Maroš, konateľ spoločnosti, za kúpnu cenu 4.005.000,- Sk (3.790.669,51 Sk za stavbu
a 214.107,30 Sk za pozemok, t. j. 4.005.000,- Sk zaokrúhlene) stanovené znaleckým posudkom č.
46/2008 zo dňa 26. 06. 2008, s podmienkou úhrady nákladov prevodu nehnuteľnosti
a s podmienkou, že budova bude slúžiť pre poskytovanie zdravotníckych služieb, u k l a d á
Mestskému úradu v Snine zapracovať do kúpnej zmluvy aj tieto podmienky:
1. zachovanie poskytovania zdravotníckych služieb,
2. predkupné právo pre mesto Snina za rovnakých podmienok ako bola realizovaná kúpna
zmluva,
3. rekonštrukciu budovy do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy,
4. prechod práv a povinností na právneho nástupcu pod zmluvnou pokutou 1 mil. Sk.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 368/2008

c) Vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ Palárikova, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
vedúca oddelenia kultúry a školstva.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie
riaditeľky Materskej školy, Palárikova 1630/29, Snina s účinnosťou od 01. 07. 2008 primátorom
mesta Snina, Bc. Ľubicu Ižákovú, bytom 069 01 Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 369/2008

d) Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
vedúca oddelenia kultúry a školstva.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Centra voľného času, Študentská 1446, Snina s účinnosťou od 01. 06. 2008 primátorom mesta
Snina, Ing. Ladislava Mihóka, bytom 069 01 Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 370/2008

31. Rôzne – Žiadosť Jozefa Dunaja, Ul. Kollárova
Ing. Štefan Milovčík – táto žiadosť bola prejednaná na MsR. Pána Dunaja nám je ľúto, ale
nemôžeme vyhovieť jeho žiadosti.
31. Rôzne
Ing. Jozef Savka – VPS žiada 25 tis. Sk na zakúpenie dopravných značiek do RO Rybníky a to
na uzatvorenie oblasti pri amfiteátri, aby tamadiaľ nechodili automobily. Prečítal návrh na
uznesenie.
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MUDr. Štefan Čopík – nemali by tam byť iba zákazové dopravné značky, alej aj doplnkové,
aby tam mohlo vstúpiť zásobovanie, mesto, urbariát.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e navýšenie rozpočtu o 25 000,- Sk na
zakúpenie dopravných značiek a ich osadenie v RO Rybníky na zlepšenie bezpečnosti návštevníkov
v RO Rybníky, u k l a d á Mestskému úradu v Snine zapracovať navrhovanú sumu do tretej
úpravy rozpočtu na rok 2008. §
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 371/2008

Ing. Štefan Nevoľník – reaguje na delo, ktoré je umiestnené na vstupe do mesta Snina. Nič sa
s tým nedeje. Vážime si všetkých padlých v bojoch počas 2. svetovej vojny, ale zo vstupu by malo
byť delo odstránené a presunuté na iné, vhodnejšie miesto a to do 31. 07. 2008. Žiada to prijať ako
uznesenie.
Ing. Ján Alušík – delo sme chceli odstrániť a dať tam kvetinovú výzdobu v tvare znaku mesta,
ale z pozemku boli vykázaní vlastníkmi predmetného pozemku.
JUDr. Michal Harakaľ – pozemok je vo LV 0, ale požiadala si o neho ako o reštitučný nárok p.
Alušíková, rod. Halamková. Zisťujeme, či tento pozemok nebol vyvlastnený pri výstavbe novej
cesty smerom z Humenného.
JUDr. Iveta Bžánová – je dávno schválené uznesenie o tom, že delo sa má zo vstupu do mesta
odstrániť. Malo byť presunuté do Kamienky. Načo prijímať nové uznesenie?
Ing. Jozef Savka – myslí si, že je to unáhlený krok. Ide o historickú pamiatku a myslí si, že to
nebude také jednoduché a neostane to bez odozvy. Ešte stále žijú priami účastníci bojov v 2.
svetovej vojne.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
v termíne do 31. 07. 2008.

sú h l así

s odstránením dela zo vstupu do mesta Snina

Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Anton Vass – 10 poslancov
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržali sa: –-
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 372/2008

32. Interpelácia poslancov
MUDr. Mária Kostelníková – aký je plán z deratizáciou keďže sa hlodavce premnožujú?
Ing. Jana Rosičová – máme prijaté VZN o deratizácii a podľa neho má mesto deratizovať svoje
priestory 2-krát ročne.
Ing. Štefan Milovčík – na budúci týždeň (07. 07. 2008 – 11. 07. 2008) zabezpečiť deratizáciu
mestského majetku – úloha.
MUDr. Štefan Čopík – cintorín je veľmi zarastený, treba ho urýchlene pokosiť – úloha.
Ing. Jana Makajová – od zajtra nastupujú aktivačné práce na kosbu cintorína.
Anton Vass – v Snine chýba stomatologická pohotovostná služba. Najbližšie je v Humennom
pre okresy Snina, Humenné a Medzilaborce – úloha.
JUDr. Iveta Bžánová – naši zubári chodia slúžiť na stomatologickú pohotovostnú službu do
Humenného.
Ing. Jana Rosičová – ak by bola v nemocnici zriadená takáto pohotovostná služba, lekárov by
musela v takomto prípade platiť nemocnica.
Ing. Pavol Marinič – stomatologická pohotovostná služba v Humennom slúži pre okresy
Humenné, Snina a Medzilaborce a spravuje ju súkromník.
MUDr. Andrej Kulan – stomatológovia sú súkromníci, museli by sme ich osloviť a museli by
ordinovať vo svojich priestoroch, pretože nemocnica nemá zariadenú takúto ordináciu.
Ing. Jozef Savka – žiada mesto, aby bola v novinách zverejnená odpoveď na článok JUDr.
Holotu uverejneného v Sninských novinách – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – odpoveď sa pripravuje.
Ing. Ján Čop – bolo by vhodné prehodnotiť prevádzkové hodiny v zariadení „Gazdovská
piváreň“ – úloha.
Ing. Jozef Savka – na komisii ochrany verejného poriadku sa množia žiadosti o úpravu
prevádzkových hodín v podobných zariadeniach mesta, preto si komisia myslí, že by bolo vhodné
pripraviť VZN, kde budú stanovené jednotné prevádzkové hodiny pre všetky takéto zariadenia –
úloha.
Ing. Pavol Marinič – malo by to byť zakotvené vo VZN-ku.
JUDr. Iveta Bžánová – nemôžeme to takto kategorizovať. Nočné podniky nemôžu byť otvorené
len do 23.00 hod.
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JUDr. Iveta Bžánová – kosenie – aj občania by si mali vstúpiť do svedomia. Treba apelovať na
spoločenstvá vlastníkov bytov, aby si kosili pred svojimi blokmi. Bolo by možno vhodné zakúpiť
kosačky, ktoré by sa spoločenstvám požičiavali.
Ing. Ján Čop – keď si môžu kúpiť kosačku v rodinnom dome, tak si ju môžu kúpiť aj
spoločenstvá.
JUDr. Iveta Bžánová – urýchlene vyriešiť problém na Ul. Jana Bottu (p. Chautur) – úloha.
Ing. Ján Čop – urobili sa isté kroky, aby sa tento problém odstránil. Bol vyzvaný na zastavenie
stavebných prác. Ide o problematickú osobu. Ani iné štátne orgány si s ním nevedia dať rady.
MUDr. Mária Kostelníková – prístupová cesta z Ul. Janka Kráľa k detským ambulanciám –
dopravná značka sa nedodržiava, preto by bolo vhodné označiť ju ako prístupovú cestu pre rýchlu
zdravotnú službu a kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia – úloha.
Ing. Jozef Savka – tento problém by sa vyriešil vybudovaním parkoviska pri blokoch na Ul.
študentskej, ktoré sú oproti detským ambulanciám,
– pri vjazde do kruhového objazdu chýba dopravná značka „Daj prednosť
v jazde“ – úloha.

33. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia: MUDr. Mária Kostelníková
JUDr. Iveta Bžánová

Snina 12. 07. 2008

Ing. Jana Rosičová
prednostka

