ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 23. 06. 2011
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
Mgr. Peter Hasin
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
Mgr. Jaroslav Koco
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Ing. Jaroslav Regec
Ing. Jozef Savka

Neospravedlnení:

MVDr. Vladimír Juško

Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Metod Kamlár, MsP Snina
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
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. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 23. 06. 2011
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 23. 06. 2011
5. Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mesta Snina a ich používaní
6. Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi
7. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 74/2005 o určení a zmene
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Snina
8. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
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9. Určenie platu primátora mesta
10. Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre rok 2011
11. Doplnenie Plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2011
12. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2011
14. Záverečný účet mesta Snina za rok 2010
15. Prenájom nebytových priestorov za zníženú sadzbu pre Informačné centrum mladých Snina
16. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly pre Futbalový klub ROMA
17. Mestský futbalový klub – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie pozemkov a priestorov
v areáli futbalového štadióna
18. Správa o nepriamych dotáciách za rok 2010
19. Informatívna správa k žiadostiam týkajúcich sa doplatenia kúpnej ceny pozemkov za výkup
– nový cintorín
20. Žiadosť o schválenie cestovného poriadku Jaroslav Zaremba – AD EJZATOUR
21. Súhlas s prevodom práv z vecného bremena
22. RNDr. Iveta Lazorová – žiadosť o vysporiadanie nájomného
23. Žiadosť o mimosúdne vyrovnanie – Pandula Ján
24. Kúpna zmluva – časti nadzemného nízkonapäťového rozvodu elektrickej energie
25. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – Snina zriadenie VNP, trafostanice TS 0185-00222
Kollárova
26. Zriadenie vecného bremena pre DOPABAL, s. r. o., Hámorská 1813, Snina, v zastúpení
MVDr. Antonom Pľutom
27. Zmluva o budúcej zmluve – Štefan Štofík a Kamila Štofíková
28. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 698/2009 zo dňa 10. 12. 2009
29. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 834/2006 zo dňa 11. 04. 2006
30. Zriadenie vecného bremena pre Ing. Petra Hulíka – PETIMA, Partizánska 4059, Snina
31. Zámena pozemku parc. č. CKN 1121/429 za pozemok parc. č. CKN 1121/430
32. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 4264/1
33. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3815/5
34. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme Nemocnice Snina, s. r. o.
35. Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 862/2006 zo dňa 19. 05. 2006
36. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – Delegovanie zástupcov mesta do rád
škôl a školského zariadenia
37. Zmena uznesenia MsZ č. 731/2010 zo dňa 11. 03. 2010
38. Prehľad poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi a nevyhnutnej okamžitej
pomoci v náhlej núdzi za rok 2010
39. Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Snina do oblastnej organizácie cestovného ruchu
v zmysle § 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
40. Návrh skvalitnenia poskytovania informácií na www.snina.sk
41. Správa o využití priestorov Domu kultúry Snina na prenájom
42. Informatívna správa o skládke komunálneho odpadu v Snine
43. Ústna informácia o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v meste Snina
44. Interpelácia poslancov
45. Rôzne
46. Záver
1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na ktorom
všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti Nemocnica
Snina, s. r. o. – MUDr. Lukáč, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ
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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
Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania ste obdržali v pozvánke spolu s materiálmi.
Ďalej navrhujem do programu zaradiť materiály:
45A) Výnimka z uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 2011
45 B) Kúpa nehnuteľného majetku štátu - garáže
Z programu navrhujem vypustiť tieto materiály:
15. Prenájom nebytových priestorov za zníženú sadzbu pre Informačné centrum mladých Snina
16. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly pre Futbalový klub ROMA
17. Mestský futbalový klub – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie pozemkov a priestorov
v areáli futbalového štadióna
23. Žiadosť o mimosúdne vyrovnanie – Pandula Ján
34. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme Nemocnice Snina, s. r. o.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje do programu zaradiť materiál 45 C) Potvrdenie uznesenia MsZ
č. 51/2011 zo dňa 19. 05. 2011.
Anton Vass – navrhuje z programu vypustiť materiály:
8) Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina - je to závažný dokument. Tento
materiál zaradiť až na najbližšie zasadnutie MsZ.
11) Doplnenie Plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2011 – bod č. 4 tohto materiálu
nebol prejednaný v komisiách. Tento materiál navrhuje predložiť až po prerokovaní v komisiách.
A taktiež navrhuje do programu nezaradiť materiál 45 C) Potvrdenie uznesenia MsZ č. 51/2011
zo dňa 19. 05. 2011.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje hlasovať o zaradení a vypustení bodov z programu jednotlivo.
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 8:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 4
poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
zdržal sa: 0
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 11:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 4
poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 10 poslancov
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
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Hlasovanie za vypustenie mat. č. 15:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: Mgr. Peter Hasin, MUDr. Igor Latta – 2 poslanci
zdržala sa: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 16:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: 0
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková – 2 poslanci
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 17:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: 0
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass –
4 poslanci
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 23:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: 0
zdržal sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
Hlasovanie za vypustenie mat. č. 34:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
zdržal sa: 0
Hlasovanie za zaradenie mat. č. 45 A:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 4
poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková – 6 poslancov
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Zdenek Snítil – 5 poslancov
Hlasovanie za zaradenie mat. č. 45 B:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
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zdržal sa: 0
Hlasovanie za zaradenie mat. č. 45 C:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 1 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 4
poslanci
zdržal sa: 0
Hlasovanie za program ako celok:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: 0
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan – 2 poslanci
Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

Mgr. Erika Capa
Mgr. Jaroslava Koca
Antona Vassa

Hlasovanie za členov návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 12 poslancov
proti: 0
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Jaroslav Koco, Anton Vass – 3 poslanci
Za overovateľov zápisnice určujem:

Ing. Danielu Galandovú
MUDr. Máriu Kostelníkovú

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
Ing. Štefan Milovčík – v médiách sa objavili informácie o zrušení 4 oddelení v sninskej
nemocnici. Na ministerstvo poslal nesúhlasné stanovisko aj v mene poslancov. V pondelok ráno sa
spolu s konateľom Nemocnice Snina, s. r. o., osobne navštívili úrad vlády a ministerstvo
zdravotníctva. S p. ministrom rokovali skoro hodinu o tom, aký by to malo dosah nielen na mesto
Snina. V utorok prišla správa z ministerstva, že v pondelok na budúci týždeň príde do našej
nemocnice minister zdravotníctva.
Ing. Miroslav Balog – myslí si, že by bolo dobre pánu ministrovi symbolicky predstaviť tú
obrovskú spádovú oblasť, ktorú naša nemocnica zabezpečuje. Teda, či by sa nebolo dobré spojiť so
starostami a mať ich tu k dispozícii, aby p. ministrovi povedali, že odviesť niekoho napr. z Uliča do
Košíc bude veľký problém. Ide o obrovskú rozlohu málo osídlených oblastí.
K bodu 2)

Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
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Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej rady v Snine od
ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 3)

uznesenie č. 52/2011

Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 23. 06. 2011

Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
MUDr. Jozef Homza – doprava a ubytovanie športových klubov – mesto by si malo stanoviť
výšku dopravy a ubytovania, ktoré by z rozpočtu mesto uhradilo. Čo by bolo nad rámec tých cien,
budú si to uhrádzať kluby.
Ing. Pavol Marinič – toto by bolo vhodné riešiť vo VZN, ktoré sa pripravuje.
Ing. Jana Rosičová – mesto nemôže vstupovať do zmluvných vzťahov športových klubov.
Anton Vass – str. 5 – uznesenie 50/2011 – sú tam dva body, z ktorých bod 2 nie je splnený.
Obáva sa, že táto úloha bude ťažko splniteľná v terajších podmienkach, keďže finančné prostriedky
sú už rozdelené a defakto vyčerpané.
Ing. Pavol Marinič – posúdi to komisia na svojom najbližšom zasadnutí.
Ing. Jana Rosičová – všetky subjekty dostali iba 50 %.
Ing. Daniela Galandová – ohľadom cestovného a ubytovania – toto by malo byť zapracované
v novom VZN ohľadom dotácií, ktoré pripravuje právnik mesta. Vo faktúrach by sa mal uvádzať
presný účel, presné trasy s presnými počtami kilometrov, aby to bolo odkontrolované, keďže to
mnohý žiadatelia nerobia. K tomuto VZN má ešte jednu požiadavku, aby bol od žiadateľov vopred
požadovaný a dokladovaný podrobný rozpočet, ktorý by bol súčasťou hodnotenia.
Mgr. Ľubov Reháková – finančné prostriedky na dotácie nie sú vyčerpané, pretože sme
schválili iba 50 % a celý zvyšný objem je k dispozícii. Na základe nového VZN o dotáciách je
potrebné hľadať spôsoby, aby to bolo čo najoptimálnejšie.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 23. 06. 2011.

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 4)

uznesenie č. 53/2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 23. 06. 2011 a plán kontrolnej
činnosti na druhý polrok 2011

Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Anton Vass – poďakoval hlavnému kontrolórovi za dobre urobenú kontrolu, čo sa týka
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
Ing. Daniela Galandová – ak kontrolór zistí pri kontrole poskytovania dotácií závažné
nedostatky a opatrenia nie sú dostatočné, ako to rieši?
Ing. Pavol Marinič – ak sú opatrenia nedostatočné, môže ich doplniť štatutár a taktiež poslanci.
On ako kontrolór to riešiť nemôže, iba na to upozorní.
Ing. Marián Kníž – polícia nemá vypracovanú vnútornú smernicu, čo sa týka pohonných hmôt.
Prekročenie čerpania pohonných hmôt je potrebné riešiť a vysvetľovať, prečo bol limit prekročený
– úloha.
Ing. Jaroslav Matis – v správe mu chýba veľa informácií – aký subjekt je kontrolovaný a za aké
obdobie – cieľ kontroly, výsledok kontroly, citovať, čo bolo porušené, citovať konkrétny § zákona,
ktorý sa ide kontrolovať, chýbajú tam hroziace sankcie, nie sú navrhnuté opatrenia, kto je
zodpovedný a termíny. Materiál má veľký význam a právny podklad pre ďalšie konania, preto
navrhuje túto správu neschváliť a navrhuje vypracovať komplexnejšiu a výstižnejšiu kontrolnú
správu.
Ing. Pavol Marinič – zrejeme došlo k nedorozumeniu, pretože v protokole je toto všetko
uvedené, no pre poslancov je dôležitá časť, ktorá sa týka nedostatkov a preto do materiálu
predkladá iba túto časť z protokolu kontroly. Každý poslanec si môže protokol konkrétnej kontroly
pozrieť u neho.
Ing. Miroslav Balog – kontroly a výstupy sú všeobecné. Kontrolou sa zistili veci, ktoré sú
trestné, ide o nakladanie s majetkom mesta. Hlavný kontrolór má chrániť majetok mesta.
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Ing. Pavol Marinič – nedostatky musí riešiť štatutár danej organizácie. On to iba kontroluje,
upozorní na nedostatky, navrhne opatrenia, no opatrenia musí zrealizovať zriaďovateľ a štatutár.
MUDr. Andrej Kulan – kedy bude VZN o dotáciách predložené na schválenie?
JUDr. Ján Paľovčík – VZN bude predložené na MsZ v septembri a medzitým prejde
pripomienkovým konaním.
Ing. Zdenek Snítil – chce sa dotknúť v tomto materiály bodu č. 4, str. 18, pozemok CKN 4264
a chce sa spýtať p. kontrolóra, či dostáva materiály v tom istom čase ako poslanci. Ak áno, žiada
o informáciu, či po zistení dlhodobo uskutočňovaných porušení zákonov a závažných nedostatkov
vykonal následnú kontrolu, aký je stav a riešenie daného problému a žiada, aby vysvetlenie bolo
podané pri bode č. 32 – s týmto to má súvis. Materiál č. 32 vôbec nemal byť predložený.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 23. 06. 2011
s pripomienkami, schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: Mgr. Vladislav Mika – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 5)

uznesenie č. 54/2011

Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mesta Snina a ich používaní

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mesta
Snina a ich používaní, ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 32/1995 o symboloch
mesta a ich používaní zo dňa 26. 10. 1995.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
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zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 6)

uznesenie č. 55/2011

Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 73/2004
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a priemyselnými odpadmi

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP a Ing. Ján Aľušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Mgr. Jaroslav Koco – prosí poslancov, aby tento dodatok nebol schválený, pretože vývoz TKO
iba 2-krát mesačne je nepostačujúci.
MUDr. Jozef Homza – zredukoval sa iba vývoz v rodinných domoch, nie v bytovkách. Odvoz
sa síce zredukoval, ale poplatky ostali na tej istej úrovni. Separáciou prispievame k zisku, preto by
sa mala upraviť aj výška dane.
Ing. Miroslav Balog – v zime nie je problém s vývozom raz za dva týždne, no v lete to
z hľadiska hygienického nie je dobrý nápad.
Ing. Daniela Galandová – systém zberu zatiaľ stále nie je doriešený, hlavne čo sa poplatkov
týka.
Ing. Ján Alušík – zber TKO sa zredukoval z ekonomických dôvodov. Nádoby na tuhý
komunálny odpad nie sú naplnené ani z polovice. Biologicky rozložiteľný odpad sa vyváža každý
týždeň.
Ing. Marián Kníž – na sídliskách chýbajú kontajnery na separovaný odpad. Treba ich dokúpiť.
Nové vozidlo na zber biologicky rozložiteľného odpadu kontajnery nevystriekava a šíri sa
z kontajnerov zápach. Treba to dať do poriadku – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – treba efektívnejšie vylepšiť separovanie, aby sa nám skládka tak rýchlo
nezapĺňala.
Ing. Miroslav Balog – cena za výkup plastov išla výrazne hore, to treba povedať občanom, aby
to vedeli. Občania musia pochopiť, že VPS, ak budú mať tých plastov čo najviac, dotkne sa to
ekonomiky. Takto získané peniaze môžeme vrážať do toho, aby sme predĺžili životnosť skládky
a možno eventuálne do budúca upravili aj cenu odpadu. Je veľmi dôležité, aby sme separovali.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a priemyselnými odpadmi.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 9
poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, Mgr. Jaroslav Koco – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan
– 4 poslanci
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 7)

uznesenie č. 56/2011

Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 74/2005
o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta
Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Spracovala Mgr.
Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 74/2005 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území
mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 8)

uznesenie č. 57/2011

Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 101/2009
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta
Snina

Písomný materiál predložili poslanci za stranu SMER-SD. Spracoval Ing. Zdenek Snítil,
poslanec MsZ Snina.
Mgr. Ľubov Reháková – tento návrh vznikol z podnetov riaditeľov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, pretože bol zmenený zákon, ktorý sa týka financovania škôl. Tento návrh bol
prerokovaný vo všetkých komisiách.
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MUDr. Jozef Homza – v zákone sa hovorí o prideľovaní finančných príspevkov do výšky
88 %, no nikto nehovorí, že to nemôže byť 100 %. Všetky deti by si mali byť rovné. Nemyslí si, že
súkromné školy sú v niečom zvýhodňované.
Anton Vass – schválením tohto doplnku bude mať existenčné problémy niekoľko zariadení.
Mali by sme dať slovo aj riaditeľom škôl.
Ing. Daniela Galandová – dáva poslanecký návrh, aby do čl. I § 3 ods. 2 bolo doplnené slovo
„každej“ a to pred slovné spojenie „mestským školám“.
Mgr. Ľubov Reháková – súkromné zariadenia majú viac zdrojové financovanie ako naše školy.
Naše školy si 7 rokov uťahovali opasky na úkor súkromných školských zariadení.
MUDr. Andrej Kulan – rodičia detí v súkromných školách sú rovnakými daňovými
poplatníkmi ako rodičia našich mestských škôl. Preto by aj súkromné školy mať rovnakú možnosť
financovania zo štátu ako mestské školy. Na mestské školy išli z rozpočtu mesta nemalé finančné
prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie týchto škôl.
Ing. Zdenek Snítil – cirkevná škola bola taktiež zrekonštruovaná a určite to bolo z daňových
poplatkov aj občanov mesta.
MUDr. Igor Latta – myslí si, že do cirkvi bolo investovaných z rozpočtu mesta nemalo
finančných prostriedkov – na úhradu elektriny, plynu a pod.
Mgr. Iveta Haburajová – v neštátnych školských zariadeniach je cca 1 800 žiakov. Chcú, aby
sa zachoval princíp rovnosti financovania všetkých škôl na území mesta. Neštátne zariadenia nie sú
menej cenné. Prečo ich chce mesto trestať? Prosí, aby poslanci zvážili, či tento doplnok schvália.
Mgr. Jozef Lojan – riaditeľ cirkevnej ZŠ - štát na rekonštrukciu cirkevnej školy nedal ani
korunu. Rekonštrukciu financovala nadácia EKOFOND, ktorej vlastníkom je SPP a dofinancovaná
bola z iných zdrojov. Mesto prispieva na inštitúcie, na ktoré žiadne dotácie zo štátu nedostáva. Ak
sa poslanci rozhodnú, že tento doplnok schvália, no nesúhlasí s predloženou dôvodovou správou, že
mestské školy sú ohrozené z dôvodu, že boli dotované neštátne školské zariadenia.
Ing. Zdenek Snítil – doplnok je spracovaný v zmysle zákona.
p. Lovičová – riaditeľka MŠ Budovateľská - aj súkromné MŠ sa chcú dočkať takého
financovania, aké im patrí. Je 6 rokov riaditeľov MŠ, snaží sa získavať sponzorov a nespolieha sa
iba na financie z mesta. Cez úrad práce zamestnáva učiteľky, pretože nemá peniaze na mzdy. Ako
to majú riešiť ďalej? V septembri minulého roku im mesto zobralo 500 tis. Sk a museli robiť všetko
preto, aby mohli ďalej existovať.
Mgr. Koršňak – riaditeľ ZŠ Študentská - financovanie školských zariadení určuje štát a nie
mesto. Mesto na neštátne školské zariadenia dostáva z podielových daní menej peňazí ako na
mestské školy. No mesto doteraz rozdeľovalo peniaze rovnako pre súkromné a mestské školy.
Takže mestské školy boli krátené na úkor súkromných školských zariadení.
p. Leňková - riaditeľka MŠ Vihorlatská – táto škôlka rok existovala z vlastných finančných
zdrojov, pretože od štátu dostali finančné prostriedky až po roku existovania tejto škôlky.
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Ing. Marián Kníž – v školstve robí už roky a prešiel rôznymi funkciami. V meste chýba
koncepcia rozvoja školstva a preto nám chýbajú finančné prostriedky.
Ing. Zdenek Snítil – ako spracovateľ tohto materiálu chce všetkých ubezpečiť, že je spracovaný
v zmysle zákona a nechce, aby niekto profitoval na úkor iného.
Mgr. Ľubov Reháková – súčasťou koncepcie by malo byť aj to, že si poslanci vezmú za svoje,
že čím viac nie štátnych a mestských škôl v meste, tým menej peňazí pre mestské – štátne školy.
Myslí si, že sa nič nestane, ak do konca tohto roku bude tento doplnok platiť. Na budúci rok hneď v
januári sa budeme musieť k problematike financovania škôl vrátiť.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 4
poslanci
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo
K bodu 9)

uznesenie č. 58/2011

Určenie platu primátora mesta

Písomný materiál predložila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Vedenia zasadnutia sa na návrh primátora ujala zástupkyňa primátora, Mgr. Ľubov Reháková.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala novelu zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
(zo zasadnutia odišiel MUDr. Andrej Kulan – 13.00 hod. – spolu 14 poslancov)
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Ing. Marián Kníž – predložil poslanecký návrh a prosí návrhovú komisiu, aby ho prečítala.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Mariána Kníža.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 12 %, t. j. 2 489,76 € s účinnosťou od 01. 06. 2011.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Kníža:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil – 9
poslancov
proti: Mgr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass
– 4 poslanci
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 59/2011

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 25 %, t. j. 2 778,75 € s účinnosťou od 01. 06. 2011.

K bodu 10)

Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre rok 2011

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia, Štefan Čus, vedúci oddelenia rekreačných a športových
služieb.
Ing. Štefan Milovčík - príjmovú časť je potrebné zreálniť.
Ing. Miroslav Balog – keďže tohto roku štartujeme, tento plán nemáme s čím porovnať a preto
je taký aký je. No na budúci rok musíme pripraviť presný finančný plán. Zo zisku bude potrebné
tieto bazény stále rozvíjať a zveľaďovať. Bolo by dobré v areáli RO Rybníky umiestniť schránku,
do ktorej by občania hádzali svoje pripomienky, podnety, návrhy – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety majú vstup do RO
Rybníky zdarma.
Štefan Čus – od otvorenia sezóny k dnešnému dňu navštívilo Rybníky cca 3 000 osôb mimo
detí do 6 rokov a na vstupnom sa vybralo cez 4 600 €.
Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
pre rok 2011 so zreálnením príjmovej časti.

návrh finančného plánu pre RO Rybníky

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 11)

uznesenie č. 60/2011

Doplnenie Plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2011

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Miroslav Balog – navrhuje, aby sa o každom bode v uznesení hlasovalo jednotlivo.
Anton Vass – rád by sa opýtal, keďže sa v materiáli dočítal, že pri realizácii umelej ľadovej
plochy musí byť využitý aj rezervný fond, či boli nejaké prieskumy toho, aké následky môže mať
vyčerpanie rezervného fondu pre mesto Snina. Niektoré kraje Slovenska sužujú pohromy, nemali
by sa z tohto fondu financovať nejaké, napr. protizáplavové opatrenia alebo niečo také?
Ing. Štefan Milovčík – nebol by vôbec zato, aby sme siahli na rezervný fond. Príde s návrhom,
ako by sme mohli získať finančné prostriedky, aby sme na rezervný fond nemuseli siahnuť.
Anton Vass – prečítal bod č. 1 predkladaného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011,
Hlasovanie za bod č. 1:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Anton Vass – prečítal bod č. 2 predkladaného uznesenia:
2. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka v topoľovej aleji v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011,
Hlasovanie za bod č. 2:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
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Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Anton Vass – prečítal bod č. 3 predkladaného uznesenia:
3. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka na Ul. staničnej v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011
Ing. Jaroslav Matis – súhlasí s rekonštrukciu, ale až keď získame pozemok pod chodníkom do
vlastníctva mesta.
Hlasovanie za doplnený bod č. 3:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Anton Vass – prečítal bod č. 4 predkladaného uznesenia:
4. zaradenie investičnej akcie Umelá ľadová plocha v Snine do Plánu investičných akcií mesta
na rok 2011 bez určenia lokality.
Ing. Daniela Galandová – ešte je platné uznesenie na výstavbu krytej plavárne a umelej ľadovej
plochy a teraz ideme prijímať druhé.
Ing. Jana Rosičová – spomínané uznesenie nie zahrnuté do plánu investičných akcií.
Ing. Jaroslav Matis – navrhuje, aby sme zatiaľ nehovorili, že táto ľadová plocha sa vybuduje
v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava. Poslanci si to ešte prerokujú a do týždňa oznámia lokalitu, kde by
sa takéto klzisko malo vybudovať.
Hlasovanie za doplnený bod č. 4:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
zdržal sa: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011,
2. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka v topoľovej aleji v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011,
3. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka na Ul. staničnej v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011 až po vysporiadaní majetkovo právnych pomerov,
4. zaradenie investičnej akcie Umelá ľadová plocha v Snine do Plánu investičných akcií mesta
na rok 2011 bez určenia lokality.
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 12)

uznesenie č. 61/2011

Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
MUDr. Jozef Homza – je tu návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na cyklotrasu. Nevidí
sa mu to ako hospodárne nakladanie s majetkom, keďže na nejaké tri informačné tabule dáme 13
tisíc €, to sa mu vidí trošku priveľa. Nevieme tieto peniaze využiť aj trošku ináč na nejakú inú
investičnú akciu, ktorá bude slúžiť pre všetkých ľudí?
Ing. Daniela Galandová – nemyslí si, že ide o nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami. Tabuľami budú označené všetky kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a ďalšie
pamätné miesta a pamätihodnosti – ide o tabule v dvoch jazykoch – slovenskom a anglickom. Je to
vhodný spôsob, aby sme zvýšili povedomie a hrdosť u miestnych obyvateľov na históriu tohto
mesta.
Ing. Marián Kníž – zarazilo ho to, že na rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava neboli
odsúhlasené finančné prostriedky na zateplenie a teraz sa to v rozpočte objavilo. Hovorili sme, že to
netreba zatepliť, že tam stačí fasáda.
Ing. Lýdia Gičová – zateplilo sa to päťkou polystyrénom, pretože zateplenie bolo lacnejšie ako
keby sme išli dole s omietkou, pretože boli veľmi krivé steny. Omietka vychádzala na 12 tisíc €
a zateplenie vyšlo na 9 tisíc €.
Anton Vass – v rozpočte bola znížená suma na rekonštrukciu ozvučenia obradnej miestnosti zo
4 000 € na nulu. Túto aktivitu prejavil aj na minulom zasadnutí. Odporúča, aby sa táto suma
nenulovala, ale aby sa potvrdila a preto navrhuje zníženie sumy na cyklotrasu o 4 000 €.
Ing. Miroslav Balog – prosí poslancov, aby sa aktívne zúčastňovali rokovaní pri tvorbe
rozpočtu pre rok 2012. Je potrebné navrhnúť kapitoly, ktoré treba riešiť. Nemá nič proti tomu, aby
bola sobášna sieň ozvučená, ak v rozpočte nájdeme peniaze.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh ohľadom ozvučenia sobášnej miestnosti.
Hlasovanie za návrh p. Vassa:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 4
poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika – 5 poslancov
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Jaroslav Koco, Ing.
Zdenek Snítil – 5 poslancov
Poslanecký návrh p. Vassa nebol schválený.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
rozpočtu na rok 2011 takto:

berie na vedomie

dôvodovú správu,

BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 445 715 €,
- zvýšenie výdavkov o 339 884 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 2 808 291 €,
- zníženie výdavkov o 1 814 408 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 601 162 €.

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
10 288 850 €
7 396 650 €
2 107 162 €
19 792 662 €

Výdavky
9 138 101 €
10 391 761 €
262 800 €
19 792 662 €

schvaľuje

zmenu

Prebytok/Schodok
+ 1 150 749 €
- 2 995 111 €
+ 1 844 362 €
0€

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 13)

uznesenie č. 62/2011

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2011

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I.
štvrťrok 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 63/2011
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K bodu 14)

Záverečný účet mesta Snina za rok 2010

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2010,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2010 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 247 719,02 €,
− z rezervného fondu vo výške 608 352,04 €,
− z fondu rozvoja bývania vo výške 235 142,08 €
− z úveru zo ŠFRB 167 422,65 €,
− z bankového investičného úveru 1 464 218,54 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2010 takto:
− nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť do
31. 03. 2011 vo výške 129,80 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohadovacie konanie
použiť do 31. 03. 2011 vo výške 27 044,75 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky z Dotácie Ministerstva financií SR použiť do 31. 03. 2011
vo výške 159 900 €,
− nevyčerpané prostriedky na spolufinancovanie ZUŠ vrátiť v roku 2011 do rezervného fondu
vo výške 3 031,17 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky z Nadácie pre deti Slovenska použiť v roku 2011 vo
výške 1 700,30 €,
− nevyčerpané prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt Cesta nádeje použiť
v roku 2011 vo výške 16 915,88 €,
− nepoužité finančné prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov
zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania v celkovej sume 57 640,39
€,
− zostávajúcu čiastku v sume 222 186,59 € previesť do rezervného fondu,
ukladá Mestskému úradu v Snine zabezpečiť prevod prostriedkov z bežného účtu na fondové účty
mesta tak, ako je určené v tomto uznesení.
Termín: do 30. 06. 2011
Zodpovedný: vedúca oddelenia finančného
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 15)

uznesenie č. 64/2011

Prenájom nebytových priestorov za zníženú sadzbu pre Informačné centrum
mladých Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1,- €/rok od 01. 07. 2011 do
31. 06. 2012 za nájom nebytových priestorov v budove Starej polikliniky Snina pre Informačné
centrum mladých Snina.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 16)

Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly pre Futbalový
klub ROMA

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1,- €/rok za nájom mestskej
športovej haly od 01. 07. 2011 do 30. 06. 2012, v rozsahu 2 hodiny týždenne, v deň určený vedúcim
oddelenia rekreačných a športových služieb pre Futbalový klub ROMA.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 17)

Mestský futbalový klub – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie pozemkov
a priestorov v areáli futbalového štadióna

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1,- €/rok za nájom pozemkov
a stavieb nachádzajúcich sa v priestoroch futbalového štadióna Snina pre Mestský futbalový klub
Snina.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 18)

Správa o nepriamych dotáciách za rok 2010

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
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Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
správu o poskytnutých nepriamych
dotáciách mestom Snina za rok 2010. Text správy tvorí prílohu tohto uznesenia.
Príloha k uzneseniu:
Nepriame dotácie za rok 2010
Názov organizácie
1. Mestský futbalový klub
2. Zápasnícky klub Vihorlat Snina
3. Klub Šermu Snina
4. Mestský volejbalový klub
5. Mestský Tenis Club Snina
6. Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ Budovateľskej
7. Únia žien Slovenska
8. Slovenský zväz telesne postihnutých
9. Galéria Andrej Smolák Snina
10. Telovýchovná jednota Spartak Vihorlat Snina
11. Centrum voľného času v Snine
12. Mesto Snina, oddelenie sociálnych vecí a rodiny
13. Dom Matice Slovenskej Snina
Spolu nepriame dotácie

vyčíslená dotácia v €
70 231,330,106,1 982,166,424,19,92
1 211,8 036,298,2 190,1 157,10 694,96 871,83

AD 1. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom:
- hracích aj tréningových plôch, vrátane tribúny a iných stavieb na futbalovom štadióne.
Sadzby za prenájom v zmysle VZN sú 1,33 € za m2 čo sa týka pozemku a 9,96 € čo sa týka
stavieb. Spolu tak nájom predstavuje sumu 68 560,- € ročne. Pre prenájom nebolo prijaté
uznesenie MsZ.
- športovej haly za účelom usporiadania vianočného halového turnaja v halovom futbale a za
účelom zabezpečenia v zimných mesiacoch tréningového procesu, celkové náklady 1 671,€.
Celkovo tak nepriame dotácie pre Mestský futbalový klub predstavujú sumu 70 231,- € za rok 2010.
Tieto dotácie nezahŕňajú náklady spojené s mzdou a odvodmi zamestnancov pôsobiacich na
futbalovom štadióne.
AD 2. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly, ide o jednorazový
celodenný prenájom za účelom usporiadania majstrovstiev Slovenska kadetov v zápasení. Celkové
náklady predstavujúce výšku nepriamych dotácií sú za rok 2010 sú 330,- €. Prenájom bol schválený
uznesením MsZ.
AD 3. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly, ide o jednorazový
celodenný prenájom za účelom usporiadania turnaja v šerme. Celkové náklady predstavujúce výšku
nepriamych dotácií sú za rok 2010 sú 106,- €. Prenájom bol schválený uznesením MsZ.
AD 4. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly, a to za 4/2010 a 5/2010
v objeme 1 hod. týždenne, čo spolu predstavuje 8 hod. krát sadzba za prenájom v zmysle VZN 13,€, spolu nepriama dotácia 104,- € a prenájom za 9/2010 do 12/2010 t.j. 24 týždňov, po 6 hod.
týždenne, čo predstavuje spolu 144 hod. krát sadzba za prenájom v zmysle VZN 13,- € za hodinu,
spolu nepriama dotácia 1 872 €. Celkovo 1 976,- € za rok 2010. Prenájom bol schválený
uzneseniami MsZ.
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AD 5. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom pozemku nachádzajúceho sa pri
tenisových kurtoch (vedľa športovej haly) za účelom zriadenia miesta pre použitú resp. novú
antuku. Nájom bol schválený uznesením MsZ. Celková výška nepriamej dotácie činí 166,- €.
AD 6. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly, jednorazový celodenný
prenájom za účelom usporiadania halových turnajov mladších a starších žiakov v dňoch 10. 12.
2010, 16. 12. 2010 a 17. 12. 2010. Celková výška nepriamej dotácie činí 166,- €. Prenájom bol
schválený uzneseniami MsZ.
AD 7. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom nebytových priestorov v budove
Mestského úradu na štvrtom poschodí. Ide iba o čiastočné odpustenie, za tri mesiace, rozloha
nebytových priestorov 24,39 m2. V súčasnosti je uzatvorená riadna nájomná zmluva, platia v zmysle
VZN. Celková výška nepriamej dotácie činí 19,92 €.
AD 8. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom nebytových priestorov v budove
Mestského úradu, kancelária na 3 poschodí ihneď vedľa výťahu o výmere 15,16 m2 pri sadzbe
podľa VZN predstavuje celkovú výšku nepriamej dotácie pre rok 2010 vo výške 1 211,- €.
Odpustený prenájom bol schválený uznesením MsZ.
AD 9. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom nebytových priestorov v budove Domu
kultúry vrátane energií. Tento prenájom je odpustený v zmysle uznesenia MsZ do roku 2013.
Celková hodnota nepriamej dotácie je vo výške 8 036,-€.
AD 10. Predmetom nájmu je hnuteľný majetok mesta Snina, konkrétne snežné delá a snežné
hadice, v danom prípade nie je súhlas mesta s bezodplatným prenájmom. Telovýchovná jednota
užíva majetok mesta bez platnej nájomnej zmluvy, návrh podľa ktorého mali platiť nájom vo výške
5 % zostatkovej hodnoty majetku odmietli podpísať. Nadobúdacia hodnota majetku bola 108 194,€ (3,2 mil. Sk), zostatková hodnota k dnešnému dňu je 498,24 €. Uvedená nepriama dotácia
predstavuje výšku takto stanoveného nájmu za rok, t. j. 24,91- €.
AD 11. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly na 1 hod. denne za štyri
mesiace minulého 9/2010 až 12/2010 za účelom vykonávania pohybovej činnosti detí. Celkovo ide
o 120 hodín krát sadzba za prenájom v zmysle VZN 13,- €, spolu nepriama dotácia 1 560,- €
a prenájom športovej haly v dňoch 22. 01. 2010, 05. 03. 2010 a 26. 03. 2010 ako jednorazový
celodenný prenájom za účelom usporiadania zábavných súťaží pre deti (MISS športu dievčatá
a chlapci ZŠ, SŠ) na 48 hodín krát sadzba za prenájom v zmysle VZN 13,- € , čo prestavuje sumu
630,- €, celkovo nepriame dotácie za rok 2010 v hodnote 2 190,- €. Odpustený prenájom bol
schválený uznesením MsZ
AD 12. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom športovej haly. Prenájom súvisí
s aktivitami zameranými na rozvoj pohybových aktivít detí, kde žiadateľom a prijímateľom grantu
bolo mesto, projekt realizovalo oddelenie sociálnych vecí a rodiny. Celkové náklady za rok 2010
predstavujú hodnotu 1 157,- €. V danom prípade nebolo potrebné prijímať uznesenie MsZ, nakoľko
projekt realizovalo mesto.
AD 13. Predmetom nepriamej dotácie je prenájom nebytových priestorov o rozlohe 293 m2
v budove Domu kultúry vrátane energií. Ide o priestory, v ktorých sa nachádza Matica slovenská.
Sadzba za prenájom podľa VZN je 36,50 € (ide o priestory v centre), čo predstavuje nepriamu
dotáciu za rok vo výške 10 694,- €. Schválené uznesením MsZ do roku 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: Mgr. Vladislav Mika – 1 poslanec
zdržal sa: 0
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 19)

uznesenie č. 65/2011

Informatívna správa k žiadostiam týkajúcich sa doplatenia kúpnej ceny
pozemkov za výkup – nový cintorín

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
doplatenie kúpnej ceny za pozemky – nový cintorín.

informatívnu správu k žiadosti na

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 20)

Žiadosť o schválenie
EJZATOUR

uznesenie č. 66/2011
cestovného

poriadku

Jaroslav

Zaremba

–

AD

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Zdenek Snítil – predkladá poslanecký návrh a prosí návrhovú komisiu, aby ho prečítala.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Snítila.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Vypustiť z textu uznesenia časť vety: „do 11. 08. 2011 vrátane a od 14. 08. 2011“.
PhDr. Daniel Andráško – sponzorské vo výške 4 000 € p. Zaremba odmietol dať, p. Galandová
ho prisľúbila, ak bude počas festivalu výhradným dopravcom. Ak to tak nebude, príde o 4 000 €.
Ing. Daniela Galandová – je právne v poriadku, že má niekto exkluzivitu počas festivalu, keď
s p. Zarembom je podpísaná zmluva neobmedzene?
JUDr. Ján Paľovčík – čo sa týka stanoviska právneho oddelenia, v dôvodovej správe uvádza,
že žiadosť EJZATOUR je v súlade s uzatvorenou platnou zmluvou. O existencii inej zmluvy
podpísanej rozpočtovou organizáciou mesta Snina právne oddelenie nemalo vedomosť a má zato,
že tieto zmluvy by mali byť v súlade so zmluvami, ktoré má podpísané mesto. Je predložená

23
žiadosť tak, ako bola podaná do podateľne. Ak sa to schváli s týmto obmedzením (dvoch dní)
a žiadateľka to dá na súd, nevie aké právne následky to bude mať. Po právnej stránke je návrh
žiadateľa v súlade so zmluvou, ktorú máme uzatvorenú.
Anton Vass – súhlasí s návrhom PhDr. Andráška.
Ing. Miroslav Balog – nebojíme sa právneho aspektu? Jemu je jedno, kto bude robiť dopravu,
ale myslí si, že nie je v poriadku prerušiť podpísanú zmluvu na nejakú dobu.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Snítila:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 9 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Anton Vass – 3 poslanci
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Jaroslav Koco – 2 poslanci
Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje cestovný poriadok do RO Rybníky predložený
dopravcom Jaroslav Zaremba – AD EJZATOUR na obdobie od 24. 06. 2011 do ukončenia letnej
turistickej sezóny 2011 s tým, že:
- doprava bude premávať za každého počasia,
- mesto neposkytne prepravcovi ďalšie finančné prostriedky nad rámec uzatvorenej Zmluvy
č. 1/2008 o výkone vo verejnom záujme v Mestskej hromadnej doprave v Snine v znení dodatkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
proti: Anton Vass – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková – 5 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 21)

uznesenie č. 67/2011

Súhlas s prevodom práv z vecného bremena

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Vo vedení pokračovala Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora mesta.
Ing. Daniela Galandová – týmto oznamuje, že sa zdrží hlasovania pretože ide o stret záujmov,
ide o vecné bremeno zriadené pre jej manžela.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje súhlas mesta Snina ako oprávneného z vecného
bremena z Kúpnej zmluvy č. 414/2004/SMaS zo dňa 21. 09. 2004 na prevod tohto práva na
Marcelu Galandovú - GAMECO, Komenského 2827/105, 069 01 Snina v celom rozsahu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
proti: 0
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslankyne
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 22)

uznesenie č. 68/2011

RNDr. Iveta Lazorová – žiadosť o vysporiadanie nájomného

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje žiadosť RNDr. Ivety Lazorovej, týkajúcu sa
vyrovnania nájomného za prenájom bytu č. 25 nachádzajúceho sa na Ul. Komenského v Snine
s tým, že nájom vo výške 1747,06 € za obdobie od 11/2008 až 5/2011 bude slúžiť na úhradu kúpnej
ceny bytu v zmysle Zmluvy č. 312/B/2008 o prevode vlastníctva bytu zo dňa 08. 10. 2008.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 6 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, Ing.
Zdenek Snítil – 5 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenie.
K bodu 23)

Žiadosť o mimosúdne vyrovnanie – Pandula Ján

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
predloženého Jánom Pandulom zo dňa 01. 06. 2011.
Materiál stiahnutý z rokovania.

návrh mimosúdneho vyrovnania
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K bodu 24)

Kúpna zmluva – časti nadzemného nízkonapäťového rozvodu elektrickej
energie

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jozef Barlaš,
oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 0797/5300/2011 medzi mestom
Snina a Východoslovenskou distribučnou, a. s., ktorej predmetom je prevod časti nadzemného
nízkonapäťového rozvodu elektrickej energie. Text kúpnej zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 25)

uznesenie č. 69/2011

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – Snina zriadenie VNP, trafostanice TS
0185-00222 Kollárova

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej
zmluvy) s Východoslovenskou distribučnou, a. s., zastupovanou spoločnosťou Východoslovenská
energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice podľa prílohy, ktorá je súčasťou tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 70/2011
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K bodu 26)

Zriadenie vecného bremena pre DOPABAL, s. r. o., Hámorská 1813, Snina,
v zastúpení MVDr. Antonom Pľutom

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
súhlas k zriadeniu vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Snina, k. ú. Snina, zapísaných na LV č. 3200 – parc. č. CKN
2595/33 – orná pôda, o výmere 1704 m2 a parc. č. CKN 2595/90 - orná pôda, o výmere 375 m2,
v prospech spoločnosti DOPABAL, s. r. o., Hámorská 1813, 069 01 Snina, IČO: 36508578,
v zastúpení MVDr. Antonom Pľutom, konateľom, trvale bytom Snina, ktoré spočíva v povinnosti
vlastníka predmetných pozemkov strpieť uloženie elektrickej káblovej prípojky k prevádzke
žiadateľa za jednorazovú odplatu 332,- €. Správny poplatok spojený s vkladom do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- € hradí žiadateľ.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 27)

uznesenie č. 71/2011

Zmluva o budúcej zmluve – Štefan Štofík a Kamila Štofíková

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Marián Kníž – aby verejnosť bola oboznámená o tom, čo poslanci prejednávajú, navrhuje
preto, aby v krátkosti bola prečítaná aj dôvodová správa.
Ing. Zdenek Snítil – vyznačiť do materiálu, či zasahuje kanál do predmetného pozemku alebo
nie. Ak to teraz nevieme povedať, navrhuje tento materiál preložiť na zasadnutie v septembri.
Ing. Lýdia Gičová – ak teraz tento materiál stiahneme a bude zverejnená výzva, nebudeme
môcť podať žiadosť.
Ing. Zdenek Snítil – ak bude zverejnená výzva skôr ako bude septembrové zasadnutie, môžeme
zvolať mimoriadne zasadnutie.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve uzavretú medzi mestom
Snina na jednej strane a Štefanom Štofíkom a Štofíkovou Kamilou, rod. Onderčinová, na druhej
strane. Text zmluvy o budúcej zmluve tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 0
proti: 0
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 14 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenie.

K bodu 28)

Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 698/2009 zo dňa 10. 12.
2009

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Ing. Zdenek Snítil – kto bol stavebný dozor?
Ing. Lýdia Gičová – stavebný dozor nebol zo strany mesta, pretože garáž bola realizovaná
svojpomocne.
Ing. Miroslav Balog – čierne stavby nám dosť bujnejú. Ak to teraz povolíme, vyvoláme
precedens. Kto poruší nejaký predpis a postaví stavbu na mestský pozemok, mesto udelí dotyčnému
pokutu vo výške 5-násobku kúpnej ceny alebo 10-násobku kúpnej ceny za m2 – môžeme to dať do
VZN. Nevie, či je to po právnej stránke možné, ale čosi s tým musíme robiť.
MUDr. Igor Latta – nejde o prípad osobitného zreteľa, pretože stavba bola zrealizovaná na
pozemku mesta načierno.
Mgr. Jaroslav Matis – čo sa stane, ak to teraz poslanci neschvália?
Ing. Lýdia Gičová - odkážeme vlastníka stavby na súd. V zmysle platného zákona sú takýto
vlastníci stavieb akoby uprednostňovaní.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Vedenia sa opäť ujal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 698/2009 zo dňa 10.
12. 2009 takto:
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- výmera pozemku parc. č. CKN 450/33 - zastavané plochy a nádvoria, sa mení z 16 m2 na
21 m2 pri odpredaji pre Evu Varšovú, trvale bytom Snina s tým, že žiadateľka doplatí cenu
175 € za 5 m2 (35 €/m2) v zmysle VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnkov. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.
Zmena uznesenia je v súlade
s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku a § 9a ods. 8 písm. b) a e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 9
poslancov
proti: 0
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika – 5 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 29)

uznesenie č. 72/2011

Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 834/2006 zo dňa 11. 04. 2006

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 834/2006
zo dňa 11. 04. 2006, schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena k pozemkom parc. číslo
KN 621/5 a 2657/2, k. ú. Snina. Text zmluvy o zriadení vecného bremena tvorí prílohu tohto
uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: 0
zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 30)

uznesenie č. 73/2011

Zriadenie vecného bremena pre Ing. Petra Hulíka – PETIMA, Partizánska
4059, Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
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Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje súhlas so zriadením vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Snina, k. ú. Snina, zapísaných na LV č. 3200 – parc. č. CKN
37/147 – ostatné plochy, o výmere 111 m2, parc. č. 37/146 – ostatné plochy, o výmere 307 m2,
parc. č. CKN 37/145 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 948 m2 a parc. č. CKN 37/144 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 230 m2, v prospech Ing. Petra Hulíka, trvale bytom Snina,
podnikajúci pod obchodným menom Ing. Peter Hulík PETIMA, Partizánska 4059, Snina, IČO:
17221161, DIČ: SK 1020718699, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov
strpieť uloženie inžinierskych sietí pre stavbu – Polyfunkčný dom so súp. č. 4059, postavenej na
parcele CKN 247/5, k. ú. Snina, za jednorazovú odplatu 332,- € podľa GP č. 37002031-5/2011
overeného Správou katastra Snina dňa 30. 03. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 31)

uznesenie č. 74/2011

Zámena pozemku parc. č. CKN 1121/429 za pozemok parc. č. CKN 1121/430

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov 1 až 3 pre zámenu
nehnuteľností, špecifikovaných v písm. B) tohto návrhu, ktorý spočíva v zosúladení zákresu
hraníc (chodníka) v katastri nehnuteľností so skutočným stavom, ktoré je možné riešiť jedine
s vlastníkom parcely č. CKN 1121/154, zap. na LV č. 10455, k. ú. Snina,
b) zmluvný prevod nehnuteľností – zámenu pozemku parcelné číslo CKN 1121/430 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59 m2, vytvoreného geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Jozef Fencák, F – GEODET, geodetická kancelária, 067 82 Dlhé nad Cirochou 79, IČO:
37002341, č. 37002341-51/2011, overeného Správou katastra Snina pod G1-97/2011 dňa 30. 05.
2011, z pozemku parcelné číslo CKN 1121/359 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 400 m2,
zapísanej na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, IČO: 00 323 560, DIČ:
2020794666, za pozemok parcelné číslo CKN 1121/429 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 59 m2, vytvoreného geometrickým plánom vyhotoviteľa - Ing. Jozef Fencák,
F – GEODET, geodetická kancelária, 067 82 Dlhé nad Cirochou 79, IČO: 37002341,
č. 37002341-51/2011, overeného Správou katastra Snina pod G1-97/2011 dňa 30. 05. 2011,
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z pozemku parcelné číslo CKN 1121/154 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 935 m2,
zapísanej na LV č. 10455, k. ú. Snina, vo vlastníctve Heleny Dickej, trvale bytom Snina. 2372/
Zámena pozemku je v súlade s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnkov a VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, nakoľko v danom prípade ide o zosúladenie právneho
stavu so skutočným stavom, čo je prípad osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6
písm. e) VZN č. 83/2007, o ktorom musí mestské zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 32)

uznesenie č. 75/2011

Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 4264/1

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Zdenek Snítil – žiada hlavného kontrolóra, aby oboznámil poslancov z nedostatkami, ktoré
zistil pri kontrole.
Ing. Pavol Marinič – navrhuje, aby sa vypracoval nový znalecký posudok. Zdá sa mu, že cena
nezodpovedá veľkosti predmetného pozemku. Stavba je realizovaná bez stavebného povolenia.
Bolo porušené VZN č. 92/2008 o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode –
prevádzka fungovala bez platného povolenia. Tiež bolo porušené VZN č. 93/2008 o nájme
hnuteľného a nehnuteľného majetku – pozemok bol vedený v katastri ako mestský pozemok a mal
byť za neho vyrubený nájom za užívanie pozemku. Na základe týchto nedostatkov začalo konať
oddelenie správy majetku a služieb a oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – za stavebný úrad môže povedať, že 02. 05. 2011 bola vydaná výzva na
okamžité zastavenie stavebných prác. Následne 06. 05. 2011 začali konania o dodatočnom
povolení, resp. odstránení stavby. Stavebníkovi bola doručená výzva na doručenie dokladov a bol
stanovený termín, že všetky doklady má doložiť do 90 dní. Ak doklady nebudú predložené
v termíne, úrad nariadi odstránenie stavby. Vlastnícke právo k pozemku sa preukazuje až v ďalšom
slede konania, ak vlastník pozemku so stavbou nesúhlasí, mi ho odkazujeme na súd. 06. 06. 2011
bolo začaté správne konanie o správnom delikte, sankcia zatiaľ nebola stanovená, vo veci bude
rozhodnuté v pondelok.
JUDr. Ján Paľovčík – čo sa týka porušenia VZN č. 92/2008, správa majetku začala správne
konanie vo veci 24. 05. 2011. Boli tam obštrukcie vo veci prevzatia oznámenia. Oznámenie bolo
doručené až prostredníctvom polície. Na 27. 06. 2011 je vytýčené ústne prejedanie porušenia.
Ing. Marián Kníž – prečo je potom predložený tento materiál?
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JUDr. Ján Paľovčík – ide o žiadosť p. Dunajovej o odkúpenie pozemku a nemá to nič spoločné
s porušeniami a prejednaním týchto priestupkov. Či tento materiál bude schválený alebo nie,
konania vo veci porušenia budú pokračovať.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1 - 3 a §
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
prevod pozemku parc. č. CKN 4264/1 – ostatné plochy o výmere 1549 m2, nakoľko ide
o priľahlý pozemok k pozemku parc. č. CKN 4025/1 – záhrady o výmere 5723 m2 zap. na
LV č. 2777 vo vlastníctve kupujúcej, čo je prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina – odpredaj pozemku parcelné číslo CKN
4264/1 – ostatné plochy o výmere 1549 m2, zap. na LV č. 3200 k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta Snina, pre Annu Dunajovú, nar. 06. 03. 1939, r. č. 395306/109, bytom
Snina, Štúrova 761/121, za cenu 786,83 €, t. j. 0,507 €/m2 stanovenú znaleckým
posudkom č. 12/2010 znalca Ing. Jána Kormucika, Železničná 358, 067 83 Kamenica nad
Cirochou s tým, že kupujúca uhradí 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Zmluvný prevod je v súlade s ustanovením § 10 a § 12 ods. 1 písm. b) a ods. 6 písm. e) VZN č.
83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1 - 3 a
§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide
o priľahlý pozemok k pozemku parc. č. CKN 4025/1 – záhrady o výmere 5723 m2 zap. na LV č.
2777 vo vlastníctve kupujúcej, ktorý je samostatne nevyužiteľný.
Cena je v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. a) VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnku č. 1 a 2.
Hlasovanie:
za: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
proti: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr.
Jaroslav Koco, Anton Vass – 6 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
K bodu 33)

Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3815/5

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN č.
83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č.
1 až 3 a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov pre prevod pozemku parc. č. CKN 3815/5 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 58 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok je
zastavaný stavbou (rodinným domom) vo vlastníctve žiadateľky, ktorý svojím využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina - odpredaj pozemku parcelné číslo CKN
3815/5 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 58 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve mesta Snina, za cenu 580 € (päťstoosemdesiat eur), t. j. 10 €/m2 do
vlastníctva Kataríny Ondicovej, trvale bytom Snina s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 10 a § 12 ods. 6 písm. b) a e) VZN č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3 (úplné znenie) a § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena je v súlade s ustanovením § 9a ods. 3 VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnkov č. 1 a 2 a úhrada nákladov spojených s prevodom je
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 34)

uznesenie č. 76/2011

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme Nemocnice Snina,
s. r. o.

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jozef Barlaš,
oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého
hmotného majetku mesta v nájme Nemocnice Snina, s. r. o., v obstarávacej hodnote 25 297,15 €,
v zostatkovej hodnote 0,00 €.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 35)

Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 862/2006 zo dňa 19. 05. 2006

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Viera
Kolesárová, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie a Ing. Lýdia Gičová, vedúca
oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 862/2006
zo dňa 19. 05. 2006, ktorým bola schválená vnútorná smernica o postupe pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: 0
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 36)

uznesenie č. 77/2011

Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – Delegovanie zástupcov
mesta do rád škôl a školského zariadenia

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva
a) JUDr. Ladislava Alušíka z funkcie člena rady škôl zriadených pri MŠ Ulica Čsl. armády,
MŠ Ulica Duk. hrdinov a Centra voľného času,
b) MUDr. Andreja Kulana z funkcie člena rady školy zriadenej pri ZŠ P. O. Hviezdoslava,
deleguje
a) za člena rady škôl zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ Ulica Čsl. armády a MŠ Ulica
Duk. hrdinov poslanca MsZ Mgr. Petra Hasina,
b) za člena rady školského zariadenia Centra voľného času poslanca MsZ MUDr. Andreja
Kulana.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: 0
zdržal sa: Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 37)

uznesenie č. 78/2011

Zmena uznesenia MsZ č. 731/2010 zo dňa 11. 03. 2010

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
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Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení uznesenie MsZ č. 731/2010 zo dňa 11. 03. 2010 tak, že
za slovné spojenie „Súkromnej materskej školy v Snine“ sa vkladá čiarka a text „ktorej súčasťou je
školská jedáleň“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: 0
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo
K bodu 38)

uznesenie č. 79/2011

Prehľad poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi a nevyhnutnej
okamžitej pomoci v náhlej núdzi za rok 2010

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie prehľad poskytovania jednorazových dávok
v hmotnej núdzi a nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi za rok 2010, ruší ukladaciu časť
uznesenia MsZ v Snine č. 711/2010 zo dňa 28. 01. 2010 „raz ročne Mestskému zastupiteľstvu
v Snine predložiť prehľad poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi a nevyhnutnej
okamžitej pomoci v náhlej núdzi“.
Ing. Daniela Galandová – prečo táto správa nie je zverejnená na webovej stránke mesta?
Ing. Jana Rosičová – boli sťažnosti od ľudí, že na internete zverejňujeme ich osobné údaje.
Ing. Jana Makajová – zoznam neplatičov je zverejnený na internete, tieto údaje sa zverejňujú aj
v zápisniciach z komisie, ľudia sú však proti tomu, aby ich rodinné pomery boli zverejňované na
internete.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 9
poslancov
proti: 0
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Ing. Zdenek Snítil – 4
poslanci
nehlasoval: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 80/2011

35
K bodu 39)

Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Snina do oblastnej organizácie
cestovného ruchu v zmysle § 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu

Písomný materiál predložili Ing. Daniela Galandová a MVDr. Vladislav Juško, poslanci MsZ
Snina. Spracovala Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ Snina.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zámer vstupu mesta Snina do oblastného združenia
cestovného ruchu v zmysle § 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ukladá
mestskému úradu viesť rokovania s ďalšími partnermi o príprave na založenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu v zmysle § 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a predložiť
návrh na vstup mesta Snina do takejto organizácie vrátane návrhu stanov a zakladateľskej zmluvy
organizácie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Snina najneskôr v 3. štvrťroku 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 40)

uznesenie č. 81/2011

Návrh skvalitnenia poskytovania informácií na www.snina.sk

Písomný materiál predložili a spracovali Ing. Daniela Galandová, MVDr. Vladislav Juško a Ing.
Jaroslav Matis, poslanci MsZ Snina.
Ing. Daniela Galandová – má niekoľko úprav k tomuto návrhu, ktoré predkladá písomne
návrhovej komisii.
MUDr. Igor Latta – má poslanecký návrh ohľadom zverejňovania súdnych sporov.
Ing. Ján Paľovčík – niektoré veci sú nad rámec zákona. Vie si predstaviť, že veľa vecí sa dá
riešiť aj bez tohto uznesenia. K trojke má výhrady aj po právnej stránke, pôjdeme nad rámec
zákona. Ak bude uznesenie schválené, na porade vyjde s návrhom úpravy úradných hodín pre
občanov, pretože je to pre pracovníkov záťaž.
Ing. Jana Rosičová – ide o časovú záťaž pre pracovníkov. Vyhľadávanie cez filter stojí cez
500 € ročne.
Ing. Daniela Galandová – nevidí v tom žiadny problém. Zverejňovanie faktúr je neprehľadné
a zaťažujúce pre občanov mesta.
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JUDr. Ján Paľovčík – v zmysle zákona musíme odpovedať aj na žiadosti, ktoré už boli raz
zaslané a bolo na ne odpovedané.
Ing. Štefan Milovčík – pre pracovníkov je to určite časová záťaž, ale veľakrát aj obťažujúce
a pracovníka to znervózňuje pri práci.
Mgr. Katarína Harmaňošová – akú predstavu má o tých otázkach, pretože otázky chodia
vedúcim bežne a nemá vedomosť, aby sa na takéto otázky neodpovedalo. Je to nutné, aby to bolo
v uznesení?
Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh na uznesenie Ing. Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje návrh skvalitnenia poskytovania informácií na
www.snina.sk, ukladá
a) Mestskému úradu v Snine:
1) od 01. 07. 2011 prehľadne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v rozsahu: číslo,
predmet, zmluvný partner/dodávateľ, hodnota v €, dátum podpisu/ vystavenia a dátum
zverejnenia, a to aj s možnosťou vyhľadávania cez filter;
2) od 01. 07. 2011 zverejňovať mesačné prehľady služobných ciest primátora, zástupcu
primátora a prednostu úradu v rozsahu: dátum, meno a priezvisko, miesto služobnej cesty,
účel služobnej cesty, výsledok služobnej cesty, použitý dopravný prostriedok, náklady v €;
3) od 01. 07. 2011 zaviesť aktívnu rubriku „otázky a odpovede“ v zmysle návrhu, ktorý tvorí
prílohu tohto uznesenia, s povinnosťou zodpovedať na otázky občanov do 8 pracovných dní
a zverejňovať odpovede na všetky otázky;
4) od 01. 07. 2011 zverejňovať uznesenia z mestskej rady a zápisy zo všetkých komisií pri
MsZ okrem komisie kontrolnej najneskôr do 3 pracovných dní od ich podpisu;
5) od 01. 07. 2011 zverejňovať v „Najčerstvejších aktualitách“ všetky dôležité informácie
o činnosti MsÚ a mesta v zmysle návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia;
6) do 15. 07. 2011 zaktualizovať a doplniť všetky chýbajúce informácie na www.snina.sk
v zmysle návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia;
7) zverejňovať video resp. audiozáznamy z MsZ na webovej stránke mesta najneskôr do 5
pracovných dní od uskutočnenia zastupiteľstva;
b) Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku v Snine:
1) od 01. 07. 2011 prehľadne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v rozsahu: číslo,
predmet, zmluvný partner/dodávateľ, hodnota v €, dátum podpisu/vystavenia a dátum
zverejnenia, a to aj s možnosťou vyhľadávania cez filter.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek
Snítil – 5 poslancov
proti: 0
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 9 poslancov
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh MUDr. Lattu.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
8) od 01. 07. 2011 zverejňovať súdne spory Mesta Snina a jeho zamestnancov, kedy začali
a skončili, s rozhodnutiami, uzneseniami súdov.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
proti: 0
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 8
poslancov
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje návrh skvalitnenia poskytovania informácií na
www.snina.sk, ukladá
a) Mestskému úradu v Snine:
1) od 01. 07. 2011 prehľadne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v rozsahu: číslo,
predmet, zmluvný partner/dodávateľ, hodnota v €, dátum podpisu/ vystavenia a dátum
zverejnenia, a to aj s možnosťou vyhľadávania cez filter;
2) od 01. 07. 2011 zverejňovať mesačné prehľady služobných ciest primátora, zástupcu
primátora a zamestnancov v rozsahu: dátum, meno a priezvisko, miesto služobnej cesty, účel
služobnej cesty, výsledok služobnej cesty, použitý dopravný prostriedok, náklady v €;
3) od 01. 07. 2011 zaviesť aktívnu rubriku „otázky a odpovede“ s povinnosťou zodpovedať na
otázky občanov do 8 pracovných dní a zverejňovať odpovede na všetky otázky;
4) od 01. 07. 2011 zverejňovať uznesenia z mestskej rady a zápisy zo všetkých komisií pri
MsZ najneskôr do 5 pracovných dní od ich uskutočnenia;
5) od 01. 07. 2011 zverejňovať v „Najčerstvejších aktualitách“ všetky dôležité informácie
o činnosti MsÚ a mesta;
6) do 15. 07. 2011 zaktualizovať a doplniť všetky chýbajúce informácie na www.snina.sk;
7) zverejňovať záznamy z MsZ na webovej stránke mesta najneskôr do 5 pracovných dní od
uskutočnenia zastupiteľstva;
b) Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku v Snine:
2) od 01. 07. 2011 prehľadne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v rozsahu: číslo,
predmet, zmluvný partner/dodávateľ, hodnota v €, dátum podpisu/vystavenia a dátum
zverejnenia, a to aj s možnosťou vyhľadávania cez filter.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek
Snítil – 5 poslancov
proti: 0
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 9 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
K bodu 41)

Správa o využití priestorov Domu kultúry Snina na prenájom

Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina.

38

Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o využití priestorov Domu kultúry
Snina na prenájom.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: 0
zdržal sa: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 42)

uznesenie č. 82/2011

Informatívna správa o skládke komunálneho odpadu v Snine

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Ján Alušík,
konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o., Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP
a SP, Ing. Nadežda Lazoríková, referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
komunálneho odpadu v Snine.

berie na vedomie

informatívnu správu o skládke

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13
poslancov
proti: 0
zdržal sa: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

K bodu 43)

uznesenie č. 83/2011

Ústna informácia o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v meste Snina

Ústnu informatívnu správu predniesla Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia
organizačného a vnútorných vecí.
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Ing. Štefan Milovčík – verejne sa poďakoval Mgr. Kataríne Harmaňošovej a jej oddeleniu
a taktiež všetkým sčítacím komisárom za bezproblémové uskutočnenie sčítania obyvateľov, domov
a bytov.
Mgr. Katarína Harmaňošová – podala podrobnejšiu správu o priebehu sčítania obyvateľov,
domov a bytov, ktoré prebehlo v čase od 13. mája do 6. júna 2011. Bola zriadená mestská komisia
v zložení 4 pracovníkov oddelenia organizačného a vnútorných vecí a troch pracovníkov správcov
bytových domov. Ďalej boli menovaní gestori sčítania a to Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca
oddelenia organizačného a Monika Dunajová, pracovníčka tohto oddelenia. Vymenovaných bolo 67
sčítacích komisárov. V priebehu sčítania nám odstúpil iba jeden sčítací komisár, ktorý bol ihneď
nahradený iným. Od 9. júna do 15. júna prebiehalo preberanie materiálov od sčítacích komisárov,
ktoré robili traja sčítací revízori zo štatistického úradu a gestori mesta. Sčítaných bolo trvale
bývajúcich 20 469, čo je takmer totožné s evidenciou obyvateľov, podľa ktorej je prihlásených na
trvalý pobyt 20 463 obyvateľov. Počet sčítaných bytov 6 192, domov 1 838, elektronicky sčítaných
obyvateľov 981, bytov 221, domov 134.

K bodu 45 A) Výnimka z uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Zuzana Krupa, garant
komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
obyvateľov, domov a bytov v meste Snina.

ústnu informáciu o priebehu sčítania

Materiál nebol zaradený do programu.
K bodu 45 B) Kúpa nehnuteľného majetku štátu - garáže
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predmetnému materiálu.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Snina: dve
garáže evidované pod súp. č. 669, postavené na pozemku parc. č. KNC 37/11 a parc. č. KNC 37/12
vrátane zastavaných pozemkov, zapísané na LV č. 8158 vedenom Správou katastra Snina, a to
v celosti za cenu 1 935,- € za obe garáže, čo predstavuje 50 % ceny určenej znaleckým posudkom.
Stavby bude mesto Snina a ním zriadené organizácie využívať pre verejnoprospešné účely.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13
poslancov
proti: 0
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zdržal sa: 0
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 84/2011

K bodu 45 C) Potvrdenie uznesenia MsZ č. 51/2011 zo dňa 19. 05. 2011
Písomný materiál predložili poslanci MsZ Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine potvrdzuje uznesenie MsZ č. 51/2011 zo dňa 19. 05. 2011
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva poslanca Ing. Jaroslava Regeca z funkcie člena
Mestskej rady v Snine, ktorý bol za člena mestskej rady schválený uznesením MsZ č. 3/2010 dňa
27. 12. 2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, – 11 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Anton Vass – 3 poslanci
zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo
uznesenie č. 51/2011
K bodu 44) Interpelácia poslancov
Mgr. Jaroslav Koco – p. Smolákovi bol v roku 2002 odpredaný pozemok pri budove MsÚ za
jednu korunu. Keď sa v januári schvaľovali dotácie, p. Smolák sa vyjadril, že nemá problém
pozemok vrátiť. Súčasťou kúpnej zmluvy je podmienka výstavby Domu nadácie Miro. Od kúpnej
zmluvy ubehlo 9 rokov a na pozemku sa doposiaľ nič nevybudovalo. Právne oddelenie požiadalo p.
Smoláka o stanovisko, pán Smolák má problém s vrátením pozemku. Preto žiada úrad, aby aktívne
začal rokovať s p. Smolákom, v opačnom prípade bude na septembrovom zasadnutí zmena
uznesenia, ktoré sa týka odpredaja predmetného pozemku.
Ing. Zdenek Snítil – kedy a kde budú rozmiestnené kontajnery pre exkrementy psov.
Ing. Ján Alušík – teraz na túto otázku nevie odpovedať. Minulého roku boli tieto nádoby
rozmiestnené na štyroch miestach.
Mgr. Peter Hasin – idú prázdniny – je potrebné, aby mestská polícia na sídliskách zvýšila
hliadkovú činnosť;
- na Kostrubani je veľký pohyb túlavých psov;
- na pozemku pri ZŠ Komenského sa znova začínajú zhromažďovať neprispôsobiví občania,
treba to riešiť.
Ing. Marián Kníž – Ul. Palárikova - hore pri kostole už dlhší čas nefunguje verejné osvetlenie;
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-

kruhový objazd – odstrániť vlajky „Skanska“;
vyčistiť vpuste na parkovisku pri nemocnici;
materiály CO sú z priestorov na Ul. J. Kráľa presťahované na starú polikliniku, priestory na
Ul. J. Kráľa odpredáme vlastníkom bytov?
lávka cez Pčolinku pri ZŠ 1. mája je dieravá, opraviť a vysypať chodník poprípade urobiť
schodík pri garážach Ul. 1. mája – upresní riaditeľovi VPS;
chodník pri Združenej strednej škole je potrebné opraviť – konajú sa tam svadby;
Ul. hámorská bola pôvodne ako turistická cesta – obmedziť rýchlosť na 50 km/hod.;
odvodnenie chodníka na Ul. 1. mája – pri novinovom stánku stojí voda, preveriť, akú časť
pozemku má užívateľka novinového stánku v prenájme;
čo je s tepelným hospodárstvom, vieme, že Tenergo to odpredalo.

Mgr. Katarína Harmaňošová – priestory na Ul. J. Kráľa nie sú vlastníctvom mesta. Mesto ich
malo iba prenajaté.
Ing. Štefan Milovčík – v septembri bude podaná správa o tepelnom hospodárstve.
MUDr. Igor Latta – ak nebudú za závažné pochybenia vyvodzované dôsledky voči
pracovníkom a štatutárom našich zariadení, bude to posúvať na prokuratúru.
Mgr. Vladislav Mika – vykonať kontrolu prenájmu telocvične na všetkých základných školách
pre športové kluby na tréningovú činnosť.

K bodu 46) Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Snina 01. 07. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Ing. Daniela Galandová
MUDr. Mária Kostelníková

Zapisovateľka: Monika Dunajová

