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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 24. 03. 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
MVDr. Vladimír Juško
Ing. Marián Kníž
Mgr. Jaroslav Koco
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

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
1 A) Zánik mandátu poslanca JUDr. Ladislava Alušíka a nástup náhradníka
2. Správa o činnosti Mestskej rady v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Snine
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 03. 2011
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 03. 2011
5. Všeobecné záväzné nariadenie o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina
6. Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi
7. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
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8. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011
9. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky za rok 2010
10. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – návrh členov do komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine
11. Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej rady
a voľba jej členov
12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 23/2011
13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 764/2010
14. Informatívna správa o stave prípravy areálu RO Rybníky v letnej sezóne 2011
15. Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky
16. Kúpa nehnuteľného majetku štátu – garáže
17. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
18. Predaj nehnuteľnosti – výmenníková stanica FGH na Pčolinskej ulici
19. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej akcie Výstavba viacúčelového
bazéna s celoročným využitím, zimného štadióna a multifunkčného ihriska
20. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách za rok 2010 v zmysle VZN mesta Snina č.
77/2006
21. Informatívna správa k žiadostiam týkajúcich sa doplatenia kúpnej ceny pozemkov – nový
cintorín
22. Správa o priebehu separácie v meste Snina za rok 2010
23 A) Záložné zmluvy k bytovým domom na Ul. 1. mája
23. Rôzne
24. Interpelácia poslancov
25. Záver

K bodu 1)

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík - otvoril tretie 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
Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina – PhDr. Daniel Andráško, riaditelia úradov
štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP a vedúci oddelení MsÚ.
Keďže poslancovi JUDr. Ladislavovi Alušíkovi zanikol mandát poslanca, na dnešnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát poslanca nastúpi ako v poradí
prvý náhradník Mgr. Peter Hasin. Prosím JUDr. Jána Paľovčíka, predsedu mestskej volebnej
komisie o slovo.
JUDr. Ján Paľovčík - poslancovi JUDr. Ladislavovi Alušíkovi zanikol mandát poslanca MsZ
v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vzdaním sa.
Na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva
konaných dňa 27. 11. 2010 a v nej uvedeného počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do MsZ týmto konštatujem, že na uprázdnený mandát poslanca JUDr.
Ladislava Alušíka vo volebnom obvode č. 1 nastupuje za poslanca MsZ ako v poradí prvý
náhradník Mgr. Peter Hasin, kandidát SMER-SD, ktorý získal 795 platných hlasov, ale nebol
zvolený za poslanca. Prosím Mgr. Petra Hasina, aby prečítal zákonom stanovený sľub poslanca
mestského zastupiteľstva, ktorý potvrdí svojim podpisom.
Mgr. Peter Hasin zložil do rúk primátora zákonom predpísaný sľub a z rúk predsedu volebnej
komisie prevzal osvedčenie o zvolení.
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Ing. Štefan Milovčík - podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Schválenie programu:
Program dnešného rokovania ste obdržali v pozvánke spolu s materiálmi.
Na základe návrhu mestskej rady je potrebné, aby ste si vymenili, resp. doplnili tieto materiály:
5) VZN o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina – vymeniť si znenie VZN, v ktorom sa
doplnilo:
- bod 10 – „príp. iným preukazom totožnosti“
- bod 11 – „a ďalšie kultúrnospoločenské a športové akcie schválené MsZ“
8) Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011 – vymeniť si celý materiál. K tomuto bodu si,
prosím, priložte aj finančný plán festivalu Rock pod kameňom 2011
15) Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníka - do kolónky cenníka,
kde sú hromadné návštevy detských táborov je potrebné doplniť aj text: „a miestnych škôl
a školských zariadení“.
Ďalej navrhujem zaradiť do programu materiál č. 23 A) Záložné zmluvy k bytovým domom na
Ul. 1. mája.
Z rokovania dnešného zasadnutia navrhujem stiahnuť materiály č. :
8) Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011
11) Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej rady
a voľba jej členov
21) Informatívna správa k žiadostiam týkajúcich sa doplatenia kúpnej ceny pozemkov – nový
cintorín
Ing. Jozef Savka – bol poprosený p. Pavlíkovovou, aby sa žiadosť SČK o dotáciu doplnila do
dnešného programu.
Ing. Štefan Milovčík – týmto problém sa MsR zaoberala a prijala uznesenie, že bude zvolané
rokovanie za účasti generálnej sekretárky SČK, zástupcu VÚC a mesta. Aj kvôli tomuto problému
je tu návrh na stiahnutie materiálu č. 8) Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011. O dva
týždne bude zvolané zasadnutie MsZ, na ktorom sa bude prejednávať aj táto žiadosť.
Ing. Jozef Savka – trvá na tom, aby bola táto žiadosť zaradená do programu.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu č. 8:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18
poslancov
proti: –zdržal sa: –Materiál č. 8 je stiahnutý z programu rokovania.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu č. 11:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil – 14 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová, - 1 poslankyňa
Materiál č. 11 je stiahnutý z programu rokovania.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu č. 21:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, MVDr. Vladimír
Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Materiál č. 21 je stiahnutý z programu rokovania.
Zaradenie SČK do programu:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 10
za: Mgr. Erik Cap, MVDr. Vladimír Juško, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Ing. Jaroslav Regec – 10 poslancov
Žiadosť SČK ohľadom dotácie nie je zaradená do z programu rokovania.
Hlasovanie za zaradenie materiálu č. 23A):
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18
poslancov
proti: –zdržal sa: –Materiál č. 23 A) je zaradený do programu rokovania.
Hlasovanie za program ako celok:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
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Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18
poslancov
proti: –zdržal sa: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

Mgr. Ľubov Rehákovú
Ing. Miroslava Baloga
MUDr. Andreja Kulana

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, MVDr.
Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
Za overovateľov zápisnice určujem:

Mgr. Erika Capa
Ing. Jaroslava Matisa

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú

1A)

Zánik mandátu poslanca JUDr. Ladislava Alušíka a nástup náhradníka

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie zánik mandátu poslanca JUDr. Ladislava
Alušíka v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vzdaním sa, vyhlasuje v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka, kandidáta za volebný obvod
č. 1, Mgr. Petra Hasina, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MVDr.
Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Mgr. Peter Hasin – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 29/2011
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2. Správa o činnosti Mestskej rady v Snine od ostatného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine 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, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, MVDr. Vladimír
Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 30/2011

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 03. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
MUDr. Jozef Homza – str. 7, uzn. MsZ č. 23/2011 – chce vedieť, či už je to zdokladované a ak
nie, či je tam nejaký termín.
Ing. Jana Rosičová – zatiaľ zdokladoval vyúčtovanie dotácie iba klub Šermu.
MUDr. Jozef Homza – str. 3, uzn. MsZ č. 679/2009 – chce vedieť, či do toho ideme a ak áno, či
samy alebo s nejakým investorom.
Ing. Štefan Milovčík – sú to ťažké otázky a v túto chvíľu vie povedať, že do takého veľkého
projektu samy nepôjdeme.
MUDr. Igor Latta – str. 9, Zmluva o dielo zo dňa 19. 07. 2010 – chce bližšie vysvetlenie
k dodatku k tejto zmluve.
Ing. Jana Rosičová – tento dodatok sa týkal toho, že firma Štich, s. r. o., postupovala svoju
dodávku na faktoringovú spoločnosť, pretože táto akcia je financovaná z fondov EÚ, kde je
minimálna doba nato, aby sme dostali peniaze 3 mesiace, takže firma postúpila svoju pohľadávku
faktoringovej spoločnosti, ktorá je vyplatila peniaze a teda my už uhrádzame faktoringovej
spoločnosti. Cena sa tam nemenila.
Mgr. Ľubov Reháková – materiál nie je tak pripravený, ako si poslanci želali. Bola zriadená
hliadka z rómskych občanov a táto hliadka je veľmi dobre hodnotená. Bola by rada, keby sa
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podarilo vytvoriť ešte jednu takúto hliadku. Dáva poslanecký návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.
MsZ č. 189/2007.
Ing. Marián Kníž – str. 8 – Zmluva o dodávke výkonov a tovarov č. 06/2011/Pr. – je to zmluva
o vydávaní štvrťročníka „Naša Snina“ – chce vedieť, či bola podpísaná zmluva o dodávke výkonov
a tovarov, keďže hlavný kontrolór to neodporučil podpísať.
Ing. Jana Rosičová – zmluva bola podpísaná iba na jedno číslo.
Ing. Marián Kníž - o dva týždne k tomu zaujať jednoznačný postoj – úloha.
Ing. Pavol Marinič – uznesenia staršieho dáta navrhuje iba vylúčiť zo sledovania plnenia
uznesení a ich zrušenie nepovažuje za dobrý nápad, pretože oni boli sčasti splnené. Čo sa týka
nesplnených uznesení, práve na tie sa zameral. Jedno uznesenie, ktoré je nesplnené, bolo
okomentované na MsR a ide o riešenie problematiky neprispôsobivých občanov na sídl. I. Vyžaduje
si to dlhší čas.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie (doplnený
o poslanecký návrh Mgr. Rehákovej).
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ
k 24. 03. 2011, súhlasí s vypustením sledovania plnenia uznesení MsZ č. 9/2007, 129/2007,
821/2010, 711/2010 a 712/2010, ruší uznesenie MsZ č. 189/2007.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MVDr.
Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 13
poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 5 poslancov
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 31/2011

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 03. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Pavol Marinič – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Ing. Jaroslav Regec – nie je mu jasné, či zmena obsahu zmluvy a zmena investícií medzi
mestom a spoločnosťou Tenergo Brno, a. s., došlo na základe uznesenia MsZ alebo bola svojvoľná.
Kto bude financovať rekonštrukciu rozvodov na sídl. Komenského – úloha.
- dáva poslanecký návrh: Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
výsledky kontrolnej činnosti k 24. 03. 2011, ukladá MsÚ v Snine uskutočniť rokovania so
spoločnosťou Tenergo Brno, a. s., vo veci naplnenia zmluvného vzťahu vychádzajúceho zo zmluvy
S2.0.2002.
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Ing. Jozef Savka – nevie sa dopátrať, prečo zmluva zo strany spoločnosti Tenergo Brno, a. s.
nebola ukončená do roku 2004 tak, ako to bolo dohodnuté a stanovené v zmluve. Dodatky k tejto
zmluve išli cez MsZ? Chýbajúce prílohy k zmluvám – nevie, v akom sú stave, a nevie, ako sa môže
stať, že tieto prílohy nie sú na úrade. Mali sa konať rokovania so spoločnosťou Tenergo Brno, a. s.,
nevie však, či sa konali a ak áno, aká bola dohoda. Keď sa dokončí rekonštrukcia sídl.
Komenského, bude bezplatný nájom platiť od doby, keď sa rekonštrukcia dokončí alebo platí dátum
do roku 2022? Hovorí sa o preinvestovaní 100 mil. Sk – tiež mu to nie je jasné. Aké boli postihy
nedodržania dodržaných záväzkov? Chce sa opýtať na stav súdneho sporu, ktorý stále prebieha –
prečo by malo mesto zaplatiť 4 mil. Sk s úrokom 17,6 % z omeškania od 28. 11. 2003. Aká je
záverečná suma pohľadávka, o ktorú sa mesto súdi. Kto zapríčinil tento stav? Dočítal sa, že mesto
ručilo súkromnej spoločnosti – chýba mu o tom uznesenie. Všetky konkrétne otázky predloží
hlavnému kontrolórovi písomne a bude požadovať pravdivé a ucelené odpovede – úloha.
Ing. Daniela Galandová – čo sa týka poskytnutia nevyhnutej okamžitej pomoci občanovi
v náhlej núdzi – došlo tam k porušeniu § 6 VZN v 35-tich prípadoch, chce vedieť účel poskytnutej
dávky (ako je to zdokladované), kto to povolil a kto je zato zodpovedný. Nesúhlasí s prijatými
opatreniami. Mala by to byť zosobnené – strhnutím zo mzdy. Správa v takomto rozsahu nie je
v takomto rozsahu na webovej stránke mesta. Prečo poslanci dostanú inú správu než občania?
Ing. Pavol Marinič – jedná sa o nevyhnutnú okamžitú pomoc občanom, ktorí boli odpojení od
elektrickej energie. V bloku žijú aj platiči, ktorí si poctivo platia a tí museli kvôli neplatičom znášať
nepriaznivú situáciu. Mesto chcelo týmto občanom pomôcť, preto bola týmto ľuďom daná dotácia.
Poskytnutie týchto dávok ide cez sociálnu komisiu a v konečnom dôsledku to odsúhlasuje primátor
mesta. Čo sa týka zverejňovania správy na webovej stránke mesta – má zverejňovať výsledky
kontrolnej činnosti – aké boli zistené nedostatky a aké boli prijaté opatrenia.
Ing. Jozef Savka – už majú tí občania elektrickú energiu, keď to bolo také neodkladné? Tieto
bytové domy mesto nespravuje.
Ing. Daniela Galandová – k bodu 3 – strhnutie zo mzdy – doložiť zápis z komisie, ktorá o tom
rozhodovala. Na webovej stránke by mali byť zverejňované všetky údaje, nie iba poslancom. Ide
o pomoc, ktorú platia ostatní občania mesta. je možné doložiť zápis z komisie, ktorá o tom
rozhodla. Myslí si, že všetky údaje by mali byť zverejňované.
Ing. Jana Makajová – elektrinu na Ul. študentskej riešime už niekoľko rokov. Je tam neúnosná
situácia. Elektrinu nemajú už roky, vodu majú regulovanú. Preto sme sa rozhodli, že im bude
poskytnutá dotácia. Peniaze občania prevzali, ale hneď ich uložili na účet mesta do depozitu
a z tých peňazí sa uhradí faktúra za elektrinu.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 24. 03. 2011,
ukladá MsÚ v Snine uskutočniť rokovania so spoločnosťou Tenergo Brno, a. s., vo veci naplnenia
zmluvného vzťahu vychádzajúceho zo zmluvy S2.0.2002.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –-
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zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MVDr.
Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis – 10 poslancov
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh na uznesenie Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 24. 03. 2011,
ukladá personálne vyvodiť dôsledky k neoprávnenému vyplateniu finančných prostriedkov
a poskytovať informácie na webovej stránke mesta v úplnom rozsahu (ako pre poslancov).
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MVDr.
Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 6 poslancov
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 32/2011

5. Všeobecné záväzné nariadenie o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Mgr. Jaroslav Koco – k tomuto VZN má niekoľko výhrad. Dieťa nie je zodpovedné za to, že
rodič je neplatič. Ak chodia rodičia do práce, môže dieťa použiť kartu, keď ešte nemá 15 rokov? Ak
občan mesta zaplatí iba jednu splátku, dostane kartu, potom už ďalšie splátky neuhradí, ako to bude
kontrolované?
Ing. Jana Rosičová – karta by mala zvýhodňovať tých občanov, ktorí si plnia záväzky voči
mestu. Dieťa môže použiť kartu aj s preukazom poistenca. Na vstupe bude zoznam občanov,
ktorým karta bola skutočne vydaná. Ak si občan nesplní povinnosti za rok 2011, nebude mu karta
v roku 2012 vydaná.
Mgr. Jaroslav Koco – je dieťa tým objektom, ktoré by malo byť sankcionované za
nezodpovednosť rodičov?
Ing. Miroslav Balog – takáto karta obyvateľa je pre každého pozitívny krok, ale má v takejto
podobe, ako sme ju dali na papier, veľa negatívnych faktorov. Treba sa s touto kartou trocha pohrať
a zdokonaliť jej technické parametre karty a taktiež je potrebné rozšíriť využívanie tejto karty aj na
ďalšie spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
Ing. Jaroslav Regec – vydanie tejto karty vychádza zo skúseností mesta Veľký Krtíš. Takže to
nie je nič nové a neznáme. Je toho názoru, že myšlienka je nová a máme dostatočný priestor, aby sa
niektoré detaily ešte vyšpecifikovali.
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Ing. Štefan Milovčík – nemôžeme viniť deti za svojich rodičov, ale táto karta má aj výchovný
charakter a učí deti, aby sa nesprávali tak, ako ich rodičia.
Ing. Daniela Galandová – treba vyhodnotiť prínosy a nedostatky tejto karty, nemáme sa kde
ponáhľať.
Mgr. Jaroslav Koco – nie je proti tejto karte, ale táto karta má zmysel, ak mesto bude
poskytovať na vyššej úrovni (krytá plaváreň, klzisko a pod.). Vtedy má zmysel uvažovať nad tým,
že ju zavedieme. Inak nebude efektívne využitá.
Ing. Jozef Savka – koľkokrát využije občan možnosť kúpania sa v RO Rybníky? Nech to bude
10-krát, takže ušetríme 10 € na jednom občanovi. Ak o toľko znížime poplatky na dani a upravíme
poplatky vstupného, tak tam môže chodiť každý a žiadne úľavy netreba. Odbúrame tak birokraciu
a administratívu – písanie žiadostí, jedného pracovníka, ktorý bude musieť kontrolovať kto poplatil
dane a kto nie. A kontrolovať ľudí pri vstupe podľa zoznamu, či je karta platná alebo nie pre
dnešných technických vymoženostiach nie je reálne.
Ing. Jana Rosičová – personálne to vieme zvládnuť. My sme chceli len zvýhodniť občanov
mesta pred tými, ktorí v meste nebývajú. Ale je na rozhodnutí poslancov, či túto kartu odsúhlasia.
PhDr. Daniel Andráško – nárast byrokracie bude aj v tej oblasti, že pri zľavách v kultúrnej
oblasti sa musí presne viesť evidencia kto, kedy a akú zľavu dostal, pretože dôjde k značnému
výpadku príjmov v oblasti kultúry, ktoré bude musieť úrad nahradiť. Používanie karty pre kultúru
nie je vhodné. Takáto karta bola zrušená napr. v Dolnom Kubíne.
Mgr. Vladislav Mika – chce sa vrátiť k prvotnej myšlienke. Nevidí v tom žiadny problém, aby
občania mesta Snina, ktorí nemajú voči mestu žiadne záväzky, aby získali zľavu zo vstupného do
RO Rybníky. Myslí si, že sme to našim občanom dlžný, keďže tak dlho čakajú na spustenie
kúpaliska.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 108/2011

Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MVDr. Vladimír Juško, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 8 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková – 8 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenie.
6. Doplnok č. 4 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. Nadežda
Lazoríková, Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
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Ing. Marián Kníž – prečítal stanovisko kontrolnej komisie. Veľa ľudí sa pýta, prečo je odpad
taký drahý a prečo nie sú zľavy. Aká je životnosť skládky?
Ing. Jana Rosičová – poplatky za odpad sa oproti minulému roku nemenili. Minulého roku bola
doplnkom k VZN zrušená zľava vo výške 25 % za separáciu, pretože bola poskytovaná iba
občanom v IBV a to bolo jedným občanom napadnuté, preto túto zľavu MsZ z VZN vypustilo.
Mgr. Ľubov Reháková – je potrebné prehodnotiť efektívnosť vyvážania odpadu hlavne tam,
kde občania poctivo separujú – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – treba zistiť, či každý má KUKA nádoby a či platia všetci, pretože pri
záhradkách vznikajú čierne skládky. Bolo by vhodné kúpiť tam nádobu na odpad – úloha.
Ing. Ján Alušík – táto skládka bola už zlikvidovaná.
Ing. Jozef Savka – na sídliskách je nedostatočný počet nádob na triedený odpad – úloha.
Ing. Ján Alušík – v tomto roku počítame s nákupom 400 ks nádob na triedený odpad. Čo sa
týka skládok a odpadu pri kontajneroch, máme VZN, kde je uvedené, že každý občan môže odpad
priniesť do areálu VPS kedykoľvek.
Mgr. Erik Cap – prečo dvaja podnikatelia s rovnakým zameraním majú rôzne ceny za odpad?
Ing. Ján Alušík – záleží to od viacerých faktorov, napr. aj od počtu zamestnancov.
MUDr. Jozef Homza – ide jarné obdobie, počíta VPS s umiestnením veľkokapacitných
kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad?
Ing. Ján Alušík – na žiadosť občana môže byť tento kontajner pristavený. Takýto odpad môžu
občania priviesť do areálu VPS.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a priemyselnými odpadmi.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, 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. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 33/2011
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7. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Ing. Jana Rosičová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Mgr. Jaroslav Koco – kto má na starosti obsah školstva. Neplánuje sa vytvoriť funkcia
vedúceho na školstvo? Je spracovaná analýza na problémy v školstve?
Ing. Štefan Milovčík – školy sú samostatné právne subjekty a vytvorením funkcie vedúceho
školstva by sme na školstve prerobili.
Ing. Daniel Galandová – chce sa opýtať na pracovníkov, ktorí boli zamestnaní na základe
projektu – ide o 22 pracovníkov. Aká je ich pracovná náplň?
Ing. Jana Makajová – nastúpilo iba 21 ľudí. 16 ľudí bolo pridelených na správu rekreačných
a športových služieb, ktorí budú využití v RO Rybníky, 2 ľudia boli určení na rómske hliadky,
jedna pracovníčka je na oddelenie sociálnych vecí a rodiny, kde bude zastupovať pracovníčku,
ktorá ide na materskú dovolenku, jedna na oddelenie finančné – do pokladne, kde bude taktiež
zastupovať pracovníčku, ktorá ide na materskú dovolenku, jedna pracovníčka je pridelená na
oddelenie organizačné a vnútorných vecí pre vydávanie karty obyvateľa.
Ing. Jana Rosičová – útvar školstva spadá priamo pod prednostu úradu a na útvare školstva sú
zamestnané 2 administratívne pracovníčky. Z toho jedna pracovníka je vedená na školskom úrade
na prenesený výkon správe.
Ing. Marián Kníž – pracovníkov úradu je 67, na mesto Snina je to dosť. Neuvažujeme
s nejakou racionalizáciou? Policajtov je 15, ale v meste ich je málo vidieť. Mali by viac chodiť po
meste peši aj po odľahlejších častiach mesta – úloha.
Mgr. Jaroslav Koco – chce poprosiť prednostku, aby mu e-mailom zaslala VZN mesta, čo sa
týka koeficientu prepočtu peňazí na školstvo a analýzu, ktorá hovorí o redukcii školskej siete –
úloha.
Ing. Jana Rosičová – takéto VZN neexistuje, pretože je vydaný Výnos Ministerstva školstva
SR, na základe ktorého sa prideľujú finančné prostriedky. Čo sa týka analýzy – je spracovaná
koncepcia školstva, ktorá bola predložená do komisie školstva a tá sa má týmto problémom
zaoberať. Analýza bola robená ešte pred štyrmi rokmi. Počet pracovníkov úradu je 67, ale vrátane
11 pracovníkov na oddelení rekreačných a športových služieb a dvoch manuálnych pracovníkov.
Úradníkov je 54. Tých dvoch manuálnych pracovníkov sme museli zamestnať z dôvodu plnenia
indikátorov v rámci projektu rozšírenia separovaného zberu v meste Snina, kde sme dostali dotáciu
z fondov EÚ sa mesto zaviazalo, že vytvorí dve pracovné mesta. Tieto miesto nemohli vytvoriť na
VPS Snina, hoci zber separovaného zberu vykonávajú oni, ale muselo ich vytvoriť mesto Snina. Sú
začlenení do organizačného poriadku mestského úradu, ale fyzicky vykonávajú prácu zberu
separovaného odpadu.
Ing. Jozef Savka – na akej pozícii a v akom zmluvnom vzťahu s mestom Snina je Ing. Haburaj.
Ing. Jana Rosičová – mesto Snina nezamestnáva takéhoto zamestnanca.
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Mgr. Erik Cap – čo sa týka tých 22 prijatých zamestnancov – bolo iba 22 vyhovujúcich
uchádzačov o zamestnanie alebo ich bolo viac? A ak ich bolo viac, aký bol kľúč na ich vybratie?
Ing. Jana Makajová - boli obmedzené podmienky, keďže sme žiadali o príspevok z úradu
práce. Z úradu práce sme dostali zoznam, kde boli uvedení ľudia, ktorí spĺňali podmienky. Bolo
oslovených oveľa viac ľudí, ale jednoducho veľa ľudí povedalo, že za takú mzdu pracovať nepôjdu.
Výber bol náhodný.
Ing. Daniel Galandová – aké cudzie jazyky ovládajú pracovníci v turisticko-rekreačnom centre
a či poznajú náš región.
Ing. Štefan Milovčík – z úradu práce nám nebol ponúknutý žiadny študent, ktorý spĺňal tieto
podmienky. Ak sú nejaké typy, radi ich uvítame.
Mgr. Ľubov Reháková – študent, ktorý ovláda 2 cudzie jazyky určite nebude evidovaný na
úrade práce.
Ing. Zdenek Snítil - v organizačnom poriadku MsÚ vyčleniť samostatne rekreačné a športové
služby ako samostatnú organizáciu – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
poriadku Mestského úradu Snina.

berie na vedomie

informáciu o vydaní Organizačného

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, MVDr. Vladimír
Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 34/2011

8. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, finančné oddelenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu,
rozpočtu na rok 2011 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 362 293 €,
- zvýšenie výdavkov o 206 996 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o 2 808 291 €,
- zníženie výdavkov o 2 321 088 €,

schvaľuje

zmenu
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FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o

105 471 €,

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

Príjmy
10 205 428 €
7 396 650 €
1 611 471 €
19 213 549 €

Výdavky
9 005 213 €
9 885 081 €
262 800 €
19 153 094 €

Prebytok/Schodok
+ 1 200 215 €
- 2 488 431 €
+ 1 348 671 €
+ 60 455 €

Materiál stiahnutý z rokovania.

9. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky za rok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali vedúci oddelení
MsÚ Snina a MsP Snina.
Ing. Miroslav Balog – tento materiál je napísaný ako krásna rozprávka. Stačí sa však prejsť po
ôsmej hodine večer. Treba napísať, čo urobíme so zamestnanosťou, bývaním, školopovinným
a voľným časom Rómov v Snine. K tomuto bodu je potrebné zvolať samostatné zasadnutie MsZ,
aby tam každý poslanec vyšiel so svojím návrhom.
Ing. Jana Makajová – kto v dnešnej dobe zamestná nevzdelaného Róma? Ich vzdelanostná
úroveň je základné vzdelanie. Snažíme sa robiť, čo je možné, aspoň aktivačné práce a menšie
obecné služby, aby sme ich zapojili do čistenia verejných priestranstiev a ich obydlí, aby to tu
nevyzeralo ako na Luníku IX.
Mgr. Jaroslav Koco – robia sa kontroly v reštauračnom zariadení Kriváň, čo sa týka zatváracej
doby 20.30 hod? Má pocit, že to tam nie je dodržiavané.
Mgr. Metod Kamlár – toto zariadenie sa kontroluje a zatváracie hodiny sú dodržiavané. Ak sú
tam nejaké sťažnosti od občanov na hlučnosť, nesúvisí to s nedodržiavaním zatváracích hodín v
tejto prevádzke.
Ing. Jaroslav Regec – tento materiál je veľmi rozsiahli. Keďže minulé volebné obdobie nebol
poslancom, nevie posúdiť jeho objektívnosť. Nemá dôvod spochybňovať obsah tohto materiálu.
Ing. Jozef Savka – v Snine doteraz nezaregistroval Futbalový klub ROMA Snina. Chce o tom
vedieť niečo bližšie. Chce vedieť, či už vyúčtovali poskytnutú dotáciu – úloha.
Ing. Štefan Milovčík - takýto klub je zaregistrovaný. Viac by o tom vedel povedať predseda
futbalového klubu. Bližšia správa bude podaná na najbližšom zasadnutí MsZ.
Mgr. Erik Cap – klub je zaregistrovaný a aj tohto roku žiadajú o poskytnutie dotácie.
Ing. Miroslav Balog – Rómov nezmení nič, iba zvýšenie ich zamestnanosti a zvýšenie povinnej
školskej dochádzky detí. Jeho konkrétna predstava je, že 10 ľudí zamestnaných na
verejnoprospešných službách by dostávalo konkrétne úlohy od mesta na činnosť upratovania
a skrášľovania nášho mesta.
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Ing. Zdenek Snítil – z piatka na sobotu sa na sídl. I. spať nedalo. Keď dostanú dávku, je tam
hrozná situácia. Jedným z riešení by mohlo byť aj to, že ak sa im budú vyplácať dávky, treba im
urobiť doprovod a žiadať od nich aj nejaké povinnosti nie len práva.
Ing. Štefan Milovčík – ak má niekto návrh na komplexné riešenie tohto problému, bude veľmi
vítaný.
Mgr. Ľubov Reháková – všetkých nás čaká veľký kus práce a navrhuje ukončiť diskusiu
k tomuto materiálu. Prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie
rómskej problematiky v meste Snina za rok 2010, ukladá
- nositeľom úloh zodpovedných za plnenie jednotlivých opatrení naďalej pokračovať v ich plnení
T: stály
Z: v texte
- Mestskému úradu v Snine predložiť raz ročne Mestskému zastupiteľstvu v Snine vyhodnotenie
plnenia opatrení
T: raz ročne
Z: MsÚ v Snine
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomná: MUDr. Mária Kostelníková - 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 35/2011

10. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva
a) z funkcie člena komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania Ing. Michala
Janáka, 1. mája 2050/2, Snina,
b) z funkcie garanta komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej Mgr. Gabrielu Padarasovú,
ktorí boli do funkcií schválení uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011, volí
a) za člena komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania Michala Janáka,
Podhorská 2126/85, Snina,
b) za garanta komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej Mgr. Evu Krivjančinovú, referentku
oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
neprítomná: MUDr. Mária Kostelníková - 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 36/2011

11. Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej
rady a voľba jej členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva poslanca ..................................................... z funkcie
člena Mestskej rady v Snine, ktorý bol za člena mestskej rady schválený uznesením MsZ č. 3/2010
dňa 27. 12. 2010, a za členku mestskej rady, volí Mgr. Ľubov Rehákovú, zástupkyňu primátora
mesta.
Materiál stiahnutý z rokovania.
12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 23/2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 23/2011
zo dňa 27. 01. 2011 takto: doterajší text v ukladacej časti sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„mestskému úradu realizovať nákup tovarov nad 1.600,- € z prostriedkov rozpočtu
mestského úradu formou elektronickej aukcie.“
Ostatné časti uznesenia ostávajú nezmenené.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
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neprítomná: MUDr. Mária Kostelníková - 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 37/2011

13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 764/2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu. Toto uznesenie nie
je možné realizovať, preto je tu návrh na jeho zrušenie.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 764/2010
zo dňa 29. 04. 2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
neprítomná: MUDr. Mária Kostelníková - 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 38/2011

14. Informatívna správa o stave prípravy areálu RO Rybníky v letnej sezóne 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus,
oddelenie rekreačných a športových služieb.
Anton Vass – uvažuje sa o zriadení samostatnej stránky, ktorá by propagovala RO Rybníky úloha.
Ing. Daniela Galandová – predložiť detailný rozpočet na aktivity uvedené v správe o stave
prípravy areálu RO Rybníky a predložiť ho na najbližšie zasadnutie MsZ – úloha.
Ing. Jana Rosičová – akékoľvek pripomienky a návrhy k rozpočtu je potrebné v predstihu
poslať e-mailom alebo osobne, aby bol dostatočný čas na ich zapracovanie do rozpočtu.
Ing. Daniela Galandová – prevádzka v RO Rybníky je do 20.00 hod. Návrh bol do 21.00 hod.
v letných mesiacoch. Je možné to ešte zmeniť?
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MUDr. Jozef Homza – chýba mu tu finančná analýza - náklad na prevádzku, na mzdy, v akej
výške bude túto prevádzku dotovať mesto a koľko bude vstupné.
Ing. Miroslav Balog – pripravený rozpočet bol komisii predložený v pondelok tento týždeň.
Kedy teda mali poslanci poslať svoje pripomienky? Zmeny rozpočtu by sa mali pripravovať aspoň
mesiac pred jeho schválením.
MVDr. Vladimír Juško – myslí si, že prevádzková doba v RO Rybníky by mala byť počas
letnej sezóny minimálne do 21.00 hod. V mnohých zariadeniach to tak je a funguje aj nočné
kúpanie.
p. Behún – bezpečnostný technik – je to odborná tematika. Poriadok je spracovaný v zmysle
zákona. Ide tu o ochranu zdravia návštevníkov, ale ochranu zdravia a bezpečnosti aj pracovníkov.
V tejto prevádzke zodpovedáme za chod, za bezpečnosť, za ochranu zdravia, za dodržiavanie
ochrany životného prostredia, čistoty, nakladania s odpadmi. Z tohto dôvodu sme sa dohodli, že
prevádzka bude uzatvorená o 20.00 hod., aby pracovníci mali hodinu na vykonanie a zabezpečenie
čistiacich a údržbárskych prác v rámci tejto lokality. V tomto areáli budeme mať aj súkromných
podnikateľov, ktorí budú poskytovať občerstvenie. V prevádzkovom poriadku je zadefinovaný
zákaz používania alkoholických nápojov a pod. V auguste zapadá slnko okolo 19-tej hodiny
a slnenie po tej hodine bude nulové. Navrhuje, aby v tomto roku ostal tento poriadok ako skúšobný,
ktorý sa bude postupne meniť do dopĺňať.
Ing. Jana Rosičová – v rozpočte mesta je uvedené načo a v akej výške sú vyčlenené finančné
prostriedky pre RO Rybníky.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh na uznesenie Ing. Galandovej a MVDr.
Juška: Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o stave prípravy
areálu RO Rybníky v letnej sezóne 2011, navrhuje predĺžiť prevádzkovú dobu areálu RO Rybníky
do 21.00 hod. v mesiacoch júl a august, ukladá vypracovať predbežný finančný plán prevádzky
areálu.
Ing. Štefan Milovčík – nie je proti prevádzkovej dobe do 21.00 hod. Ale aby sa nestalo to, že
nestihneme urobiť základné hygienické predpoklady, aby to mohlo fungovať tak, ako má.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o stave prípravy areálu
RO Rybníky v letnej sezóne 2011, navrhuje predĺžiť prevádzkovú dobu areálu RO Rybníky do
21.00 hod. v mesiacoch júl a august, ukladá vypracovať predbežný finančný plán prevádzky
areálu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, MVDr. Vladimír Juško, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18
poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 39/2011
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15. Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus,
oddelenie rekreačných a športových služieb.
Ing. Daniela Galandová – keďže VZN o karte obyvateľa nebolo schválené, myslí si, že tento
materiál je potrebné prepracovať. Spracovaný materiál predložiť na prerokovanie do každej komisie
– úloha.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál je potrebné pripraviť do najbližšieho zasadnutia MsZ.
Navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania.
Mgr. Jaroslav Koco – RO Rybníky stále bude pýchou nášho regiónu. Cenník nezohľadňuje
sociálnoekonomické podmienky nášho regiónu, je neprimerane vysoký, nezohľadňuje životnú
úroveň našich občanov. Preto navrhuje, aby kompetentní pracovníci cenník prerobili, kde budú
zohľadnení bezpríspevkoví darcovia krvi, znížené ceny pre všetky kategórie obyvateľov, rôzne
skupinové zľavy, permanentky na počet vstupov a aby bolo vstupné rozdelené na celodenné
a poobedňajšie – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
biotopu RO Rybníky.

schvaľuje

Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho

Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine tento materiál stiahlo z rokovania.

16. Kúpa nehnuteľného majetku štátu – garáže
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku štátu v k. ú.
Snina:
- garáž súp. č. 3216 postavená na parcele č. CKN 2591/15,
- dielňa súp. č. 3827 postavená na parcele č. CKN 2591/100,
- garáž súp. č. 3828 postavená na parcele č. CKN 2591/99,
- garáž súp. č. 3829 postavená na parcele č. CKN 2591/98,
- garáž súp. č. 3830 postavená na parcele č. CKN 2591/97,
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- garáž súp. č. 3831 postavená na parcele č. CKN 2591/96,
- garáž súp. č. 3832 postavená na parcele č. CKN 2591/95,
- garáž súp. č. 3833 postavená na parcele č. CKN 2591/94,
- garáž súp. č. 3834 postavená na parcele č. CKN 2591/93,
zapísané na LV č. 200 vedenom Správou katastra Snina, a to v celosti za cenu 15 319,70 €.
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, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 40/2011

17. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb, JUDr. Ján Paľovčík, poverený vedením oddelenia
správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje odpredaj bytu č. 43 na 1. poschodí, vchod 2
v bytovom dome s. č. 2660 na Komenského ulici, postaveného na pozemku parc. č. CKN 857/63
a zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 54/4304 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 54/4304 k pozemku parcelné
číslo CKN 857/63 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 734 m2, zapísaného na LV č. 6039, k. ú.
Snina, za cenu 7 262,11 € pre Jána Aľušika, bytom Snina, do jeho vlastníctva s tým, že kupujúci
uhradí 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s § 12 ods. 6 písm. a) VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 - 3, a § 2 a § 3 VZN č. 95/2008 o prevode
vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnkov č. 1 - 2 v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena je v súlade s § 4 ods. 3 VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného
majetku v znení doplnkov č. 1 - 2 a § 17 a § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta – 6 poslancov
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neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 41/2011

18. Predaj nehnuteľnosti – výmenníková stanica FGH na Pčolinskej ulici
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia
Valerian Grass – víťaz verejnej súťaže - v tejto budove bude centrum internetového obchodu
a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje odpredaj nehnuteľností – výmenníková stanica
FGH, súp. č. 625, postavená na parcele KNC 2188/19 a pozemku parc. č. KNC 2188/19 – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 268 m2, za cenu 28 000,- €, pre víťaza verejnej súťaže MY HOME,
s. r. o., Snina, Mierová 1842/1. Text kúpnej zmluvy tvorí prílohu 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. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 42/2011

19. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej akcie Výstavba
viacúčelového bazéna s celoročným využitím, zimného štadióna a multifunkčného
ihriska
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ, Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
informatívnu správu o stave
rozpracovanosti investičnej akcie „Výstavba viacúčelového bazéna s celoročným využitím,
zimného štadióna a multifunkčného ihriska“.
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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, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 43/2011

Ing. Pavol Marinič – je to jedno z tých uznesení, ktoré sa neplní. Je preto potrebné zo strany
poslancov prijať nejaké riešenie, čo ďalej.
Ing. Štefan Milovčík – dnes určite žiadne stanovisko a riešenie nepadne, ale vieme, že takéto
zariadenie je v Snine veľmi potrebné.

20. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách za rok 2010 v zmysle VZN mesta
Snina č. 77/2006
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Bc. Anna
Brečková, finančné oddelenie.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
informatívnu správu o poskytnutých
dotáciách za rok 2010 v zmysle VZN mesta Snina č. 77/2006.
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, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 44/2011

21. Informatívna správa k žiadostiam týkajúcich sa doplatenia kúpnej ceny pozemkov
– nový cintorín
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
doplatenie kúpnej ceny za pozemky – nový cintorín.

informatívnu správu k žiadosti na

Tento materiál bol z rokovania stiahnutý.

22. Správa o priebehu separácie v meste Snina za rok 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Ing. Ján Alušík – skládka má životnosť 9 rokov, ak sa každý mesiac bude skládka napĺňať 750
kg/m3 odpadu mesačne.
Ing. Jozef Savka – veľa poslancov nemá predstavu o tom, ako skládka vyzerá, preto navrhuje,
aby sa tam poslanci išli pozrieť. Ak je pravda, že skládka má životnosť iba 9 rokov, je potrebné sa
zaoberať ďalším riešením.
Ing. Ján Alušík – zahajujeme zber biologického odpadu, čím by sa životnosť skládky predĺžila,
pretože zhruba 30 % obsahu odpadu tvorí práve tento biologické odpad. Väčšina odpadu je z mesta
Snina, ukladá sa tam odpad aj z obcí: Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Zemplínske Hámre –
keďže v minulosti sme náš odpad vyvážali na ich skládky.
Ing. Miroslav Balog – apelujeme na občanov mesta, aby separáciu brali veľmi vážne. Medzi
jednotlivými rokmi nám počet separovaných občanov stúpa, za čo im ďakujeme. Týmto si šetríme
našu skládku.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
v meste Snina za rok 2010.

berie na vedomie

správu o priebehu separácie odpadu

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomní: Mgr. Erik Cap, MVDr. Vladimír Juško – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 45/2011
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23 A) Záložné zmluvy k bytovým domom na Ul. 1. mája
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) Záložnú zmluvu č. 007-PRB-2009/Z v prospech Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
b) Záložnú zmluvu č. 709/237/2009 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. Text zmluvy
tvorí prílohu 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. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –neprítomný: MVDr. Vladimír Juško – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 46/2011

23. Rôzne
K bodu „Rôzne“ neboli zo strany poslancov predložené žiadne návrhy.

24. Interpelácia poslancov
Ing. Jaroslav Regec – povedal niečo o problémoch, ktoré sužujú sídlisko I. Bol by rád, keby
sa tomu venovali priamo v teréne – zosuv mosta na Bramhoru. Prechod z Lesníckej ulice na
futbalový štadión – posúdiť technický stav lávky, osadenie oporného múru pri reštauračnom
zariadení na Ul. Jesenského a následne tam vybudovať aj chodník – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – 05. 04. v rámci výjazdového zasadnutia MsR sa okrem iných miest
pôjdeme pozrieť aj na Bramhoru – úloha.
Ing. Ján Alušík – lávku z Lesníckej ulice na futbalový štadión ideme opravovať.
Mgr. Ľubov Reháková – Rock pod kameňom – oslovil ju rodič, ktorý má ťažko postihnuté
dieťa. Sú aj vozičkári, ktorí by tam chceli ísť, ale postih je taký, že nevydrží tam viac ako hodinku.
Nebolo by možné takýmto občanom poskytnúť nejakú zľavu, poprípade bezplatné vstupné – úloha.
PhDr. Daniel Andráško – na najbližšom prípravnom výbore túto požiadavku nanesie a myslí si,
že je to možné a nijako to nenaruší finančný plán.
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Ing. Marián Kníž - pri výkope nových hrobov na starom cintoríne sa hlina zosúva na hroby
a znečisťujú náhrobné kamene – úloha,
- môže mesto apelovať na zdravotné poisťovne, aby boli navýšené výkony pre neurologickú
ambulanciu?
- v praku je chodník, ktorý vedie k Strednej odbornej škole, chodník je podmáčaný a je
potrebné ho vysypať drťou – úloha,
- navrhuje, aby boli na natáčanie MsZ dané dve kamery a vedúci úradu by mali sedieť vpredu
pred poslancami – úloha,
- ako je to s daňovým úradom?
Ing. Miroslav Balog – v Snine veľmi rezonuje možnosť parkovania v našom meste. Situácia
medzi blokmi a na verejných priestranstvách je na niektorých miestach neúnosná. Navrhuje, aby
bola venované výjazdové zasadnutie s komisiou dopravnou po meste a vytypovali sa miesta vhodné
na vytvorenie parkovacích miest v meste. Nemusí ísť o nákladné vybudovanie parkovísk, veľa
občanov je ochotných si to urobiť svojpomocne, ak by to bolo legislatívne v poriadku. Ľuďom by to
veľmi pomohlo – úloha.
MUDr. Igor Latta – chce požiadať úrad o poskytnutie priestorov za rozumné nájomné v budove
Domu kultúry pre mladých ľudí, ktorí sa venujú hudbe, aby mohli po večeroch skúšať – úloha.
PhDr. Daniel Andráško – v Dome kultúry už nie je žiadne miesto na prenájom. Je možné
hľadať priestory na niektorej škole.
Ing. Zdenek Snítil – venovať sa prístupu automobilov k úradu práce. Je to tam hrozné – úloha,
- vysypať drťou prístupové cesty ku garážam pri koľaji – za priemyslovkou - úloha,
- pri rozširovaní osvetlenia uvažovať o osvetlení s LED svietidlami – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – čo sa týka parkovania pri úrade práce, 136 občanov Ul. budovateľskej
podpísalo petíciu ohľadom riešenia tejto problematiky.
Ing. Štefan Milovčík – čo sa týka daňového úradu – písomne sme oslovili generálne riaditeľstvo
Daňového úradu v Banskej Bystrici a taktiež pána ministra Mikloša argumentami, prečo má daňový
úrad v Snine ostať. Pána generálneho riaditeľa navštívil aj osobne.
Ing. Jaroslav Regec – p. primátor v spolupráci s ním vypracoval analýzu, čo sa týka hľadiska
sociálneho a ekonomického a majetkového, aké budú výnosy a náklady pre štátnu správu, ak by tu
daňový úrad ostal a bol presťahovaný do budovy obvodného úradu v Snine. Jediný aspekt, ktorý je
pre mesto negatívny je ten, že podnikateľských subjektov je v Snine podstatne menej ako v iných
okresoch. Racionalizácia prebehne k 01. 01. 2013, takže máme ešte dva roky nato, aby sme
argumentovali a presvedčili, že daňový úrad je pre Sninu dôležitý.
Ing. Jaroslav Matis – občania bloku 1603 na Palárikovej ulici sa pýtajú, keby bude k ich bloku
urobená cesta. Taktiež žiadajú o vyrovnanie a úpravu parkoviska, ktoré je pri Pčolinke. Ako bude
mesto v budúcnosti realizovať kontajnerové stanovištia – úloha.
Ing. Jana Rosičová – všetky pripomienky od občanov z bloku 1603 boli to zahrnuté do úpravy
rozpočtu. Kontajnerové stanovištia – budeme sa uchádzať o granty, pretože z rozpočtu mesta to
nevieme zrealizovať, keďže ide o 30 mil. €.
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Ing. Daniela Galandová – 01. 03. dala návrh na prehľadnejšie spracovanie webovej stránky
mesta. Prosí kolegov poslancov, aby do zajtra dali svoje pripomienky. Kedy bude táto webová
stránka v zmysle týchto pripomienok prerobená – úloha.
Mgr. Katarína Harmaňošová – návrh poslankyne p. Galandovej rozposlala poslancom, zatiaľ
dostala pripomienky od dvoch poslancov. Stránka môže byť prerobená v priebehu jedného týždňa.
Mgr. Ľubov Reháková – vyzýva občanov mesta, aby sa zainteresovali do úpravy okolia za
krajšiu čistejšiu Sninu,
- oslovila ju p. Pavlíková, prosí, aby jej bolo dané slovo.
Mgr. Jaroslav Mika – občania z Ul. budovateľskej žiadajú o úpravu veľkej jamy pri obchode
COOP Jednota v Rozkvete.
Mgr. Erik Cap – pripraviť správu o nájomcoch v Dome kultúry spolu s nájomnými zmluvami –
úloha.
- na dopravnú komisiu – navrhuje spomaľovače pri nemocnici – úloha.
MUDr. Andrej Kulan – sú 4 záchranné služby v Snine a spomaľovače by mohli spôsobiť veľký
problém. Navrhuje skôr zníženie rýchlosti na 40 km/hod. – úloha.
Ing. Jozef Savka – chce upriamiť pozornosť pracovníkov úradu, aby všetky zápisy z komisií
boli zverejňované na webovej stránke mesta – úloha,
- ako predseda komisie dopravy chce požiadať všetkých zainteresovaných, ktorí sa môžu
zúčastňovať na príprave plánu údržby, opráv a výstavby ciest po dobu volebného obdobia,
aby sa pripravil harmonogram podľa možnosti finančných prostriedkov a mohlo sa za toto
volebné obdobie urobiť kus poctivej práce – úloha,
- poďakoval VPS, že začala opravovať výtlky na cestách, poďakoval za iniciatívu p.
Talaroviča, ktorý prišiel na komisiu dopravy s návrhom na zriadenie cyklistických
chodníkov v meste Snina.
Ing. Zdenek Snítil – k rýchlosti pri nemocnici – možno by bolo dobré presunúť dopravnú
značku „Školská zóna“ bližšie ku križovatke hlavnej cesty, ktorá začína až za zatáčkou pri strednej
odbornej škole a tak dosiahneme 20 km/hod. – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – 29. mája máme objednanú skupinu Desmod k otvoreniu námestia,
predpokladá, že v tomto čase už bude väčšia časť námestia ukončená. Na veľkoplošnej obrazovke
na námestí bude prebiehať prenos hokejových zápasov. Všetkých srdečne pozývame.
Ing. Jozef Savka – keďže sa pripravuje výjazdové zasadnutie, žiada aby bol oslovený p. Latta
z Ul. Čsl. armády, aby vysvetlil problém, ktorý tam je – prevádzka zeleniny a ordinácia MUDr.
Kuneca – úloha.
Anna Pavlíková – riaditeľka územného spolku ČK v Snine – 16. 02. poslala žiadosť ohľadom
dofinancovania prevádzkových nákladov v Dome humanity SČK za rok 2010. Doteraz nedostala
žiadnu odpoveď. Preto poprosila o vystúpenie na zasadnutí MsZ. Do roku 2001 mali prenajaté
bezplatné priestory v budove mestského úradu. Od roku 2001 je územný spolok ČK presťahovaný
do 105 ročnej budovy. Budova bola v dezolátnom stave, a spolok ju zrekonštruoval. Nebolo to
jednoduché. V roku 2003 bola možnosť odkúpenia tejto budovy pre územný spolok ČK Snina,
ktorú spolok využil a budovu odkúpil. Náklady v tejto budove sú vysoké. Tohto roku na činnosť
nedostali z SČK ani korunu. Zariadenia zriadené VÚC 100 % krytie, no územné spolky ČK
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dostávajú na svoju činnosť iba 75 %, preto žiada o dofinancovanie mestské zastupiteľstvo. 29.
apríla sa bude v Dome kultúry konať benefičný koncert na podporu onkologicky chorých pacientov
– srdečne všetkých pozýva.
25. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
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