ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 22. 05. 2015
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
MUDr. Jozef Homza, zástupca primátora
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass
Peter Vološin

Program:
1. Informácia k reštrukturalizácii
s rekonštrukciou športovej haly
2. Rôzne

dlhu

prostredníctvom

ČSOB,

a.

s.,

v súvislosti

Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: MUDr. Jozef Homza
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin - 6 členov mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --1. Informácia k reštrukturalizácii dlhu prostredníctvom ČSOB, a. s., v súvislosti
s rekonštrukciou športovej haly
Ing. Štefan Milovčík – na ostatnom zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie č. 66/2015 ohľadom
reštrukturalizácie dlho prostredníctvom ČSOB, aby mesto Snina nebolo v exekúcii. Bola to
podmienka Ministerstva financií SR, aby nám zaslali sumu 443 tis. € na rekonštrukciu športovej
haly, ktorú schválila vláda na svojom výjazdovom zasadnutí. Peniaze prišli v stredu (20. 05. 2015)
na účet mesta. Takže reštrukturalizáciu dlhu by sme už nemuseli robiť. Projekt na športovú halu
bude o cca 2 týždne, vypíšeme verejnú súťaž, aby sme do 09. 12. 2015 športovú halu
zrekonštruovali zvnútra. Z MV ŠP SR idú výzvy na zatepľovanie. A keďže okrem niektorých MŠ
a športovej haly máme v meste všetky budovy zateplené, chceli by sme túto výzvu využiť na
zateplenie a výmenu okien na športovej hale. Preto si myslí, že tú dohodu s ČSOB by sme mali
zrealizovať.
Ing. Jana Rosičová - ako sa už na zasadnutí MsZ spomínalo, išlo by o navýšenie o 21 500,- €
na 5 rokov. Splátky za prehratý súdny spor vo výške 30 000,- € mesačne nám neumožňujú zmenu
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rozpočtu. Prijatím dohody sa nám uvoľnia v rozpočte finančné prostriedky, pretože splátky sa
rozložia na 5 rokov. Preto si tiež myslí, že dohodu s ČSOB by sme mali uzatvoriť.
Ing. Štefan Milovčík – chceli by sme využiť aj možnosť podať projekt na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Išlo by o sumu cca 750 tis. €. Vďaka tomuto projektu by bolo verejné
osvetlenie zrekonštruované na cca 75 %. Teraz ho máme zrekonštruované na cca 50 %.;
- čo sa týka rekonštrukcie malého kaštieľa – projekt nebol úspešný. Mohli by sme to ešte
skúsiť cez cezhraničný projekt s Poľskom. Na budúci týždeň bude rokovanie;
- v meste je veľmi potrebná aj rekonštrukcia chodníkov, nato tiež potrebujeme peniaze;
- tiež sa mesto bude snažiť získať finančné prostriedky z fondov EÚ na chodník popri
Ciroche, ktorý by spájal park s RO Rybníky;
- v meste treba aj krytý bazén. Tu však treba vstupnú investíciu, ale potom aj finančné
prostriedky na jeho prevádzkovanie. Cez projekty nebude možnosť získať finančné prostriedky na
výstavbu krytej plavárne a z vlastných zdrojov to tiež nie je reálne. Bola by tu možnosť cez
cezhraničný projekt s Chustom v rámci cestovného ruchu realizovať krytý bazén v RO Rybníky.
Požiadal projektanta, aby posúdil, či je možné, aby krytý bazén fungoval na princípe biokúpaliska.
Vraj takéto dva kryté bazény už fungujú v rámci EÚ a náklady na ich prevádzku sú 8-násobne
nižšie. Tento krytý bazén by sme vybudovali v nefunkčnom bazéne. Od urbariátu sme dostali
minulý týždeň list, aby sa mesto Snina stalo členom Lesopoľnohospodárskeho podielového
družstva Snina. Ak by sa nám tieto projekty podarili, budeme potrebovať 5 % finančné krytie.
Anton Vass – pokračoval by v plnení prijatého uznesenia.
JUDr. Ladislav Alušík – dôvod, pre ktorý sa toto uznesenie prijímalo, už pominul. Bez ohľadu
nato, či by sme toto uznesenie mali alebo nemali, peniaze na účte už máme. Takže nie je dôvod
pokračovať v tomto uznesení. Navrhuje však, aby sa na najbližšie zasadnutie MsZ pripravil nový
materiál, kde by boli uvedené nové dôvody, prečo v reštrukturalizácii pokračovať. Má vážne obavy
z toho, že problém majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov z Urbariátom nezvládneme.
V urbariáte prebiehajú súboje medzi dvoma najsilnejšími podielníkmi. Ak to nezvládneme, projekt
nám padne.
Ing. Štefan Milovčík – cez cezhraničný projekt nevieme obhájiť výstavbu krytej plavárne
v centre mesta ako súčasť cestovného ruchu, ale v RO Rybníky by sme to obhájiť vedeli.
JUDr. Ladislav Alušík – nemá problém s tým, aby bola plaváreň v RO Rybníky, ale treba
vstúpiť do jednania s urbariátom, aby sa majetkovoprávne vysporiadali pozemky. Na najbližšie
zasadnutie MsZ treba pripraviť materiál ohľadom reštrukturalizácie dlhu.
Ing. Štefan Milovčík – len nevieme, či by ČSOB s nami do toho potom išla. Predsa len, ďalšie
zasadnutie MsZ bude až v júni.
Ing. Jana Rosičová – znenie uznesenia sa nezmení. Ani v znení uznesenia ani v dôvodovej
správe sa nespomínajú dôvody schválenia reštrukturalizácie. Dôvody sa spomínali iba v diskusii.
Vlastné zdroje na výstavbu krytej plavárne nemáme.
JUDr. Ladislav Alušík – teraz už nie sme pod tlakom a ak ČSOB odstúpi, možno dostaneme
výhodnejšiu ponuku. Stále nemáme dohodu s p. Mergom. Čo ak nebude p. Merga súhlasiť so
splátkovým kalendárom, ktorý navrhuje mesto? Potom bude treba navýšiť úver aj o sumu, ktorú
dlhujeme p Mergovi.
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Ing. Štefan Milovčík – s p. Mergom rokujeme. Splátkový kalendár je až od roku 2016, takže
ešte máme čas na dohodu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e
podania žiadostí na tieto projekty:
- Rekonštrukcia športovej haly,
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- Rekonštrukcia malého kaštieľa,
- Výstavba krytého bazéna.

na

ve d o m ie

informáciu o možnostiach

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin - 6 členov mestskej rady
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 11/2015

2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Snina 25. 05. 2015

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

MUDr. Jozef Homza

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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