ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 25. 05. 2010

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Ján Čop, zástupca primátora
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
Ing. Ján Harmaňoš
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaný:

Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Štefan Nevoľník

Ing. Ján Alušík, VPS Snina, s. r. o.

Program:
1. Prejednanie aktuálnych otázok
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Ing. Ján Harmaňoš
Hlasovanie za program podľa pozvánky:
za: 4

K bodu 1)

proti: 0

zdržal sa: 0

Prejednanie aktuálnych otázok

a) Ústna informatívna správa o prevádzke pohrebných služieb
Ing. Štefan Milovčík – starý cintorín je úplne plný, takže pochovávať sa bude už iba na novom
cintoríne. Spodná voda na novom cintoríne je v hĺbke 10 - 19 metrov, na starom cintoríne je to
v hĺbke 70 cm. Problém je teda v tom, že ak sa hrobové miesto vykope dopredu a následne nato
prší, v jame je síce voda, ale je to iba povrchová voda, ktorá sa v deň pohrebu z jamy odčerpá.
Ing. Ján Aľušík – starý cintorín má 4 144 hrobových miest. Z toho na 1 960 hrobových miest sú
podpísané zmluvy. Zmluvy zatiaľ nie sú podpísané na 2 184 hrobových miest a to z dôvodu, že
chýbajú dôležité údaje, na základe ktorých by mohla byť pripravená nájomná zmluva. Na tieto
hrobové miesta sa vylepí oznam a veríme, že pozostalí sa nám ohlásia.
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Ing. Ján Čop – nestotožňuje sa s tým, aby ľudia z Tably boli pochovávaní na novom cintoríne.
Niekto urobil chybu a pokiaľ sa tam nevyvodia dôsledky, nebude hlasovať za takéto uznesenie.
Ing. Ján Harmaňoš – nikoho nejdeme do ničoho nútiť. Ak má niekto predplatené miesto na
starom cintoríne, bude pochovaný tam. Kto nemá, bude pochovaný na novom cintoríne, pretože
nové hrobové miesta sa na starom cintoríne už nebudú vytvárať. Nie je totiž kde.
(na zasadnutie prišiel Anton Vass, odišiel Pavol Diňa – počet členov rady 4)
Ing. Štefan Milovčík – od 01. 06. 2010 bude prevádzka pohrebných služieb presťahovaná na
nový cintorín. Táto informácia pôjde ako oznam do káblovej televízie a tiež do novín.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
pohrebných služieb.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada prijala

b e r ie

na

v e d o m i e ústnu informatívnu správu o prevádzke

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 22/2010

Ing. Ján Aľušík – podal informáciu o ďalšej činnosti VPS: - kosenie, strihanie živých plotov,
údržba ciest, vodorovné značenie na miestnych komunikáciách, oprava lávok cez vodné toky,
výkopové a zásypové práce pri rekonštrukcii teplovodných rozvodov.

b) Ústna informatívna správa o sporoch medzi spoločnosťami ENERGY, a. s.
a TENERGO Brno, a. s.
Ing. Štefan Milovčík – v meste sú nové tepelné rozvody a nieje možné, aby teplo unikalo.
Ing. Jana Rosičová – prišiel nám na vedomie list od advokátskej kancelárie v Humennom
s tým, že nie sú vyplatené všetky záväzky zo strany spoločnosti TENERGO voči ENERGY. Ak sa
to neuhradí, firma ENERGY môže odstaviť v meste teplo.
Ing. Ján Harmaňoš – nejde tu o to, že TENERGO Brno si chce vybudovať vlastný zdroj
dodávky tepla v meste?
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e ústnu informatívnu správu o pohľadávkach
medzi spoločnosťami ENERGY, a. s. a TENERGO Brno, a. s., ohľadom tepelného hospodárstva
v meste Snina.
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Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada prijala

uznesenie č. 23/2010

c) Ústna informatívna správa o prehľade projektov
Ing. Štefan Milovčík – informoval o priebehu prác na týchto projektoch:
- rekonštrukcia ZŠ 1. mája,
- rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava,
- rozšírenie separovaného zberu,
- vzdelávanie zamestnancov MsÚ,
- rekonštrukcia MŠ Čsl. armády,
- fermentačné zariadenie,
- rekonštrukcia námestia Centrum,
- rekonštrukcia ZŠ Budovateľská,
- rekonštrukcia ZUŠ Snina,
- rekonštrukcia MŠ Budovateľská
- rekonštrukcia kaštieľa Snina,
- nákup čistiacej techniky.
Čakáme, ako dopadnú podané žiadosti na projekty:
- Družba,
- RO Rybníky.
Pripravujeme podanie žiadostí na výzvy na tieto projekty:
- kontajnerové stanovištia,
- verejné osvetlenie,
- kanalizácia.
Neboli sme úspešní pri projekte:
- rekonštrukcia kotolne Nemocnice Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a
projektov realizovaných v meste Snina.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada prijala

K bodu 2)

ve d om ie

ústnu informatívnu správu o prehľade

zdržal sa: 0
uznesenie č. 24/2010

Rôzne

MUDr. Štefan Čopík – Ul. Sládkovičova – apeluje, aby sa na tejto ulici urobil chodník – úloha.
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Ing. Ján Čop – na výstavbu chodníka na tejto ulici je potrebné vypracovať nový projekt, pretože
ide o vybudovanie nového chodníka a nie o rekonštrukciu.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Ján Harmaňoš

Zapísala: Monika Dunajová

Snina 02. 06. 2010

