ZÁPISNICA
z dvadsiateho tretieho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 27. 06. 2017
Prítomní:

Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Marek Gerboc
Ing. Marián Kníž
Anton Vass
Peter Vološin

Prizvaní:

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP

Ospravedlnení:

Hostia:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
Mgr. Ľubov Reháková

Mgr. Mária Todáková, poslankyňa MsZ
JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 29. 06. 2017
2. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na mestský nájomný byt v Snine – Jaroslav Baláž
3. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1. mája
4028 v Snine - Štefan Kovaľ
4. Schválenie žiadateľa na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome
4028 na Ul. 1. mája v Snine – MUDr. Harmaňoš Lukáš
5. Rôzne

Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Anton Vass, zástupca primátora mesta.
Overovateľ: Marek Gerboc
Zapisovateľka: Ing. Marta Mrázová
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 29. 06. 2017:
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 29. 06. 2017
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
JUDr. Ladislav Alušík – úspora ZŠ – proces zrušenia ZŠ nebol zvládnutý – elokované
pracovisko – nespokojnosť verejnosti. Má sa ZŠ centralizovať do budovy ZŠ P. O. Hviezdoslava
alebo do budovy elokovaného pracoviska na 1. mája?
Ing. Boris Pargáč – je na riaditeľovi základnej školy ako rozhodne, je to v jeho kompetencii.
Peter Vološin – pri zápise bola neistota, preto je na elokovanom pracovisku zapísaných menej
žiakov ako po iné roky. Bude škola upadať? Mesto má investičné zámery.
Ing. Boris Pargáč – riaditeľ má personálny audit, zvládnu to tak, ako je návrh.
Anton Vass – na elokovanom pracovisku ostávajú triedy 1 – 5. Môžu tam byť športové triedy.
JUDr. Ladislav Alušík – kapacitne a priestorovo je lepšia budova na 1. mája. Objektívne by sa
mal urobiť nejaký audit. Mali byť rokovania s rodičmi.
Anton Vass – na rokovanie MsZ prizvať riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava – úloha.
JUDr. Ladislav Alušík – aký bol výstup z rokovaní s LPUS?
JUDr. Ján Paľovčík – z rokovania bol urobený zápis. Ponúkli tri alternatívy: mesto odkúpi
pozemky od LPUS, mesto odpredá LPUS areál kúpaliska, mesto ponúkne vyšší nájom. Dnes je však
stanovisko Ing. Duďáka k návrhom mesta iné. LPUS vraj nie je spôsobilé navrhnuté alternatívy prijať.
Navrhujú vytvoriť spoločný podnik, do ktorého by urbariát vložil všetky svoje pozemky na
Rybníkoch alebo žiadajú, aby mesto odkúpilo všetky pozemky vo vlastníctve urbariátu (t. j. nielen
v oplotenej časti areálu kúpaliska), čo pre mesto znamená veľké finančné zaťaženie. Médiám sa
nebudú zverejňovať podrobnosti, taká vzišla dohoda na rokovaní. Informoval členov rady, že:
- Krajský súd Košice zamietol návrh na vydanie neodkladného opatrenia,
- právnička LPUS zmenila žalobu, ktorá má 37 strán bez vedomia mesta – mesto sa má k nej
vyjadriť.
Ing. Boris Pargáč – mesto má LPUS predložiť svoje stanovisko do 30. 06. 2017.
JUDr. Ladislav Alušík – nedošlo k žiadnemu posunu, kladne však hodnotí, že sezóna tento rok
nie je ohrozená.
JUDr. Ján Paľovčík – aj neplatnosť nájomnej zmluvy neprinesie efekt – ani pre LPUS.
JUDr. Ladislav Alušík – do budúcna by sa mesto malo zaoberať alternatívami LPUS. Mesto by
malo zachovať vplyv na RO. Navrhuje rozšíriť pracovnú skupinu o poslancov, aby bola istá garancia
s MsZ a aby mohli byť návrhy prechodnejšie. Navrhuje do pracovnej skupiny týchto poslancov: Peter
Vološin, Marek Gerboc, Anton Vass, JUDr. Jaroslav Koco. Na MsR treba predložiť výsledok
z rokovania LPUS.
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Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
1. primátorovi mesta zaradiť do pracovnej skupiny týchto poslancov:
- Peter Vološin,
- Marek Gerboc,
- Anton Vass,
- JUDr. Jaroslav Koco,
2. pracovnej skupine, aby MsR predložila výsledok z rokovania s LPUS najneskôr do 30. 07.
2017.
Hlasovanie za návrh na uznesenie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 69/2017

Ing. Marián Kníž – ako je to s nelegálnou prácou?
JUDr. Ján Paľovčík – máme už potvrdenie Krajského Inšpektorátu práce Prešov o tom, že nie
sme nelegálnym zamestnávateľom a v tejto súvislosti už boli podpísané Zmluvy na DPS a na MŠ
Kukučínova. Znamená to, že nás Inšpektorát práce vymazal zo zoznamu nelegálnych
zamestnávateľov.
JUDr. Ladislav Alušík – prečo žaloba nešla priamo z právneho oddelenia MsÚ, ale z externej
firmy? Kde je v materiáli hlavného kontrolóra uznesenie o skládke, ktoré predkladal p. Vološin,
a prečo nie je hodnotené?
Ing. Boris Pargáč – nedopatrením to z kontroly uznesení vypadlo, ale uznesenie zatiaľ nie je
splnené. Na zasadnutie MsZ má byť predložená správa o skládke.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine hlavný kontrolór
o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 29. 06. 2017.

berie

na

vedomie

správu

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA

3

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2017
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Marián Kníž – v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sa pravidelne opakuje
„Kontrola na základe uznesenia MsZ v Snine“. Prečo?
Ing. Boris Pargáč – za 3 polroky nebol zo strany poslancov ku koncepcii hlavného kontrolóra
predložený ani jeden návrh.
Peter Vološin – kontrolór stále pri kontrole uvádza iba „berie na vedomie“ – hlavný kontrolór je
v akejsi úlohe štatistu. Aj poslanci môžu na základe správy hlavného kontrolóra podať návrh na
opatrenie. V prípade, že hlavný kontrolór niečo zistí, v prvom rade primátor má prijať opatrenia. Na
úrade sa to však nedeje.
JUDr. Ladislav Alušík – v prvom rade by mal hlavný kontrolór zhodnotiť, či prijaté opatrenia
sú splnené a či sa dosiahla náprava. Ak sa to stále opakuje, má byť opatrenie prísnejšie, napr. v prípade
porušenia zákona.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
mesta Snina na 2. polrok 2017.

s ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
5. Návrh VZN mesta Snina o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody,
spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
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.
Ing. Marián Kníž – článok 3 ods. 6 – „Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich
dňoch.“ – chýba tam, čo bude nasledovať po tých troch dňoch. To už by mal asi riadiť krízový štáb
pod vedením Okresného úradu v Snine. Malo by sa to doplniť, aby to bolo jasné.
JUDr. Ján Paľovčík – ak niečo rieši zákon, nie je potrebné to citovať aj vo VZN.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
133/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, spôsobe náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
6. Návrh VZN mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika
Paľovčíková, referentka oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine primátor s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Snina č. 134/2017 o vylepovaní volebných plagátov. Text VZN tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
7. Návrh VZN mesta Snina o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – netreba do VZN dať aj kiosk na predaj čerstvého mlieka?
JUDr. Ján Paľovčík – nie, je podpísaná nájomná zmluva.
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Ing. Marián Kníž – stánky počas odpustu – je potrebné rozšíriť aj na Námestie Božieho
milosrdenstva na sídlisku I.
JUDr. Ladislav Alušík - § 4 ods. 2: „Predajný čas na príležitostných trhoch určí organizátor
príležitostného trhu a oznámi ho MsÚ Snina:“ – je to v poriadku?
JUDr. Ján Paľovčík – príležitostné trhy majú rôzny charakter, je ťažké, aby tam mesto určovalo
nejaký prevádzkový čas. Organizátor nám oznámi čas a mesto rozhodne, či je to v poriadku a povolí
to alebo nie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 135/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Text
VZN tvorí prílohu uznesenia
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
8. Návrh VZN mesta Snina o podmienkach držania psov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – chystá sa zákon o čipovaní psov.
Peter Vološin – zo strany MsP je potrebné sprísniť postihy za nezbieranie psích exkrementov.
JUDr. Ján Paľovčík – na skúšku tu máme návrh zmluvy ohľadom „záchodov pre psov“.
Ing. Marián Kníž – nemáme vyhradené, kde je povolený výbeh psov – máme iba zakázané, kde
sa to nesmie.
JUDr. Ján Paľovčík – je to náročnejšie, pretože to musí byť oplotené, upravené. Pripravuje sa
akcia na kontrolu psov (MsP + evidencia).
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
136/2017 o podmienkach držania psov. Text VZN tvorí prílohu uznesenia.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
9. Návrh VZN mesta Snina o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – informoval, že je zmena zákona a podnikatelia majú už iba oznamovaciu
povinnosť čo sa týka prevádzkového času v prevádzkach.
JUDr. Jaroslav Koco – komisia dopravy odporúča, aby sa zrušila zonácia a prevádzkový čas bol
v celom mesto do 4.00 hod.
Mgr. Mária Todáková – sociálna komisia zasa navrhuje, aby bol otvárací čas od pondelka do
štvrtka a v nedeľu do 22.00 hod. a piatok a sobotu do 4.00 hod. Od občanov sú sťažnosti na hlučnú
hudbu.
JUDr. Ján Paľovčík – sú rôzne návrhy, čo sa týka dĺžky prevádzkového času. Preto je potrebné
na MsZ predložiť poslanecký návrh, o ktorom sa bude hlasovať.
Peter Vološin – aký je postup, ak sa nedodržiava pracovná doba?
JUDr. Ján Paľovčík – ak je podaný podnet na mesto, prebieha správne konanie a je podaný
podnet na živnostenský úrad.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina. Text
VZN tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
10. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – je potrebné zosúladiť postup voči fyzickým a právnickým osobám čo
sa týka vecného bremena. Odporúča, aby sa sadzby vo VZN za vecné bremená prehodnotili, treba ich
znížiť – úloha.
Mestská rada sa stotožnila s návrhom JUDr. Ladislava Alušíka. Na najbližšie zasadnutie MsZ
pripraviť zmenu VZN.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov č. 1, 2 a 3. Text doplnku č. 4 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
11. Záverečný účet mesta Snina za rok 2016
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2016,

vedomie
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c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2016 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 302 031,24 €,
− z príjmových finančných operácií vo výške 914 610,14 €,
− z prostriedkov príjmových finančných operácií z roku 2015 vo výške 443 000,- €;
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2016 takto:
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na opravu
palubovky pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 23 990,- € použiť do 31. 03. 2017,
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške
281,93 € použiť do 31. 03. 2017,
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov poskytnuté pre
sociálne znevýhodnených žiakov vo výške 36,- € použiť do 31. 03. 2017,
− nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 19,- € vrátiť v roku 2017,
− nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta
vrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. 03. 2017 v sume
35 143,84 €,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške
364,48 € do 31. 01. 2017,
− prostriedky z Nadácie Orange pre ZŠ P. O. Hviezdoslava vo výške 1 370,00 € použiť
v roku 2017,
− zostávajúcu čiastku v sume 742 016,02 € previesť do rezervného fondu,
− prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 7 390,55 previesť do rezervného
fondu.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
12. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2017.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --(pri hlasovaní nebol prítomný Marek Gerboc)
Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
13. Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu
príjmov a výdavkov mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a 1 u j e čerpanie finančných prostriedkov z úveru
(Superlinky) z Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vo výške maximálne
300 000,- € na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --(pri hlasovaní nebol prítomný Marek Gerboc)
Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
14. Investičný zámer „Plaváreň Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje tento materiál stiahnuť z dôvodu, že sa rokuje s LPUS. Ich
návrh obsahoval aj plaváreň v RO Rybníky. Ľadová plocha – je aktuálna cez Slovenský zväz
ľadového hokeja? Čo ak dôjde k inej dohode?
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JUDr. Ján Paľovčík – už nie je aktuálne riešenie ohľadom výstavby plavárne v RO Rybníky
a investícia na hornom rybníku zo strany urbariátu. Tieto alternatívy padli.
Peter Vološin – tento materiál súvisí s elokovaným pracoviskom na 1.mája – ak sa schváli tento
investičný zámer, nebudú tam už športové triedy?
JUDr. Ján Paľovčík – primátor sa chystá na Slovenský zväz ľadového hokeja, aby bolo zrejmé
plošné umiestnenie. Zatiaľ nie je oficiálny výstup.
Ing. Marián Kníž – Slovenský zväz ľadového hokeja zmenil podmienky oproti tomu, aká bola
výzva, preto sú pre niektoré mestá neprijateľné.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 453/2008 zo dňa 23. 10. 2008,
s ch v a ľ u j e v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia mesta Snina č.
110/2011 v znení doplnku č. 1 investičný zámer „Plaváreň Snina“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
15. Investičné zámery „Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia odstavných plôch na
území mesta Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Marián Kníž – zákazku na opravu a rekonštrukciu ciest, ktorá sa robila v súčasnosti, si
podelili tri firmy vo verejnej súťaži, ktoré potom aj tak dali ako subdodávku niektoré práce našim
VPS, ale následne im nechceli zaplatiť. Lepšie by to bolo dať rovno VPS.
JUDr. Ján Paľovčík – kvôli veľkému objemu prác pôjde verejná súťaž cez vestník.
Ing. Marián Kníž – súťaž treba dať urobiť samostatne na chodníky, cesty a odstavné plochy
a nie ako celok.
JUDr. Ján Paľovčík – zámer je predložený kvôli tomu, aby sme mohli dať vypracovať
projektovú dokumentáciu.
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Peter Vološin – Stakčínska ulica pred prevádzkou p. Poldruháka – prečo je to v investičných
zámeroch, keď sú aj oveľa horšie odstavné plochy?
Marek Gerboc – nesúhlasí s bodom č. 7 – odstavné plochy na Námestí Božieho milosrdenstva
a to preto, aby sa zbytočne nevyhodili finančné prostriedky na asfalt, keď je možnosť, že sa to bude
riešiť iným, kvalitnejším spôsobom ako celok v rámci projektu na rekonštrukciu celého Námestia
Božieho milosrdenstva prostredníctvom eurofondov.
Ing. Lýdia Gičová – odstavné plochy na Stakčínskej ulici – komisia výstavby do odporučila,
pretože to bude slúžiť aj pre zákazníkov okolitých prevádzok. Obrubníky by si p. Poldruhák osadil
sám, asfalt by investovalo mesto;
- Námestie Božieho milosrdenstva – treba riešiť komplexne – preverovali sme možnosť cez
eurofondy na získanie nenávratného finančného príspevku, ale momentálne sa to nedá.
V rámci námestia je potrebné zrealizovať okrem tejto plochy pred kostolom aj parkovanie
medzi Študentskou ul. a jestvujúcim parčíkom pred chodníkom (je to reálnejšie, ako urobiť
parkovisko priamo na mieste terajšej parkovej plochy) – toto ale ešte nie je prejednané
s dopravným inšpektorátom. Takto by bolo možné vytvoriť cca 15 – 20 parkovacích miest
a takéto riešenie by bolo aj najekonomickejšie.
Ing. Marián Kníž – bod č. 7 je potrebné vypustiť a ak je to vo vlastníctve mesta, nech MsÚ
pripraví nejaké vhodné projekčné riešenie na Námestí Božieho milosrdenstva – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – Bod 15 tiež neodporučila zaradiť do zoznamu.
JUDr. Ladislav Alušík – ak sú požiadavky na vyasfaltovanie plôch aj z iných prevádzok
a niekomu sa vyhovie a inému nie, tak je potrebné prehodnotiť, komu sa už takéto plochy urobili
a komu nie.
Ing. Lýdia Gičová – momentálne nie sú na úrade evidované žiadosti od iných podnikateľov, iba
od p. Poldruháka – tam je aj mestský pozemok.
Ing. Marián Kníž – ostatné prevádzky na Stakčínskej ulici si už tieto pozemky pred prevádzkou
odkúpili, môže si odkúpiť aj on. Nie je dôvod, aby mesto asfaltovalo plochu pred jeho prevádzkou.
JUDr. Ladislav Alušík – nech mestský úrad zhodnotí, ktorým prevádzkam sa už vyasfaltovali
odstavné plochy a kto si to urobil sám – úloha.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhol do zoznamu doplniť na Sídlisku Komenského šikmé státie pri
zastavanom trojuholníku a tiež preasfaltovať plochu za Escadou.
Ing. Lýdia Gičová – je potrebné tiež šikmé státie prehodnotiť s dopravnou komisiou a dopravným
inšpektorátom. Na zaradenie ďalších plôch do zoznamu je vhodné dať na MsZ poslanecký návrh.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičné zámery:
l. Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina,
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území mesta Snina,
3. Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina.
Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
12

Hlasovanie za upravený písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
16. Investičný zámer „Výmena kotlov v kotolni MŠ na Ul. perečínskej v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Výmena kotlov v
kotolni MŠ na U1. perečínskej v Snine“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
17. Investičný zámer „Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na futbalovom štadióne
v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Zefektívnenie
prípravy teplej vody v objekte na futbalovom štadióne v Snine“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
17A) Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
18. Investičný zámer „Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. CKN 7527/9, k.
ú. Snina, v priestoroch futbalového štadióna“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecného záväzného
naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e
1. investičný zámer „Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. C KN 7527/9, k. ú.
Snina v priestoroch futbalového štadióna“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia;
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2. zadanie realizácie zákazky Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. C KN 7527/9,
k. ú. Snina v areáli futbalového štadióna priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina,
s. r. o.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
19. Investičný zámer „Agility Centrum – Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – ide o výcvikový areál pre psov v topoľovej aleji. Komisia výstavby
navrhovala umiestniť výcvikový areál v areáli futbalového štadióna.
JUDr. Jaroslav Koco – mal návrh, aby toto cvičisko bolo v parku pri bývalom Vihorlate.
Ing. Marián Kníž – navrhuje materiál stiahnuť a na najbližšie zasadnutie MsZ predložiť
investičný zámer na inú vhodnejšiu lokalitu – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s c h v a ľ u j e
1. investičný zámer „Agility Centrum – Snina“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia,
2. zadanie realizácie zákazky Agility Centrum - Snina priamym zadaním Verejnoprospešným
službám Snina, s. r. o.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA STIAHNUŤ
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20. Investičný zámer „Telocvičňa pre úpolové športy Snina – rekonštrukcia a prístavba
T-18“
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Erik Cap, poslanec MsZ Snina.
Anton Vass – tento materiál predkladateľ z rokovania MsZ sťahuje.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ v Snine č. 199/2016 zo dňa 24. 05. 2016
v časti bod 1 - investičný zámer ,,Ľadová plocha v objekte T-18 – Snina“ a v súlade s ust. § 7 ods. 1
písm. h) Všeobecne záväzného naradenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1
s ch v a ľ u j e investičný zámer ,,Telocvičňa pre úpolové športy Snina - rekonštrukcia a prístavba
T- 18“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA STIAHNUŤ
21. Investičný zámer „Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome
súp. č. 2655, Ul. Komenského, Snina
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Mária Todáková, poslankyňa MsZ Snina.
Mgr. Mária Todáková – občania upozorňujú na nevyužitý priestor.
JUDr. Ján Paľovčík – ak prejde tento materiál, potom sa materiál č. 22 musí z rokovania MsZ
stiahnuť.
Peter Vološin – na tento priestor bola už dvakrát vypísaná verejná súťaž, ktorá bola neúspešná.
Prečo odstúpili?
JUDr. Ján Paľovčík – Odstúpili pre zdravotné problémy konateľky. V súčasnosti je žiadosť p.
Beňatinského – prevádzkovateľa autoškoly a p. Šrenkela pre potreby detských domovov. Zoznam
žiadateľov o byty je problematický z dôvodu, že väčšina z nich nespĺňa podmienky ŠFRB – ich príjem
je veľmi nízky a títo ľudia nebudú schopní splácať nájom.
Mgr. Mária Todáková – je veľa rodín, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť byt od developerov.
JUDr. Ján Paľovčík – nebránime sa výstavbe nových bytov, ale niekde na „zelenej lúke“, t. j.
nových bytov.
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JUDr. Ladislav Alušík – je prijaté uznesenie – zo strany MsÚ predložiť návrh na využitie tohto
priestoru. Nevieme, čo s tým, zatiaľ sa nič neudialo. Ak je kupec a mesto urobí iba zjednodušenú
projektovú dokumentáciu, nič sa nestane. Pre terajších nájomníkov je lepšie, ak sa tam urobia byty,
než nejaká prevádzka.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Prestavba
nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome súp. č. 2655, U1. Komenského, Snina“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Anton Vass – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
22. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj alebo prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina – nebytové priestory na Ul. Komenského
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina,
s ch v a ľ u j e
1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe
obchodnej verejnej súťaže,
2. podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí prílohu uznesenia
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk
v tomto zložení:
- MUDr. Andrej Kulan,
- Ing. Jaroslav Regec,
- MUDr. Marián Regec,
- Ing. Jana Rosičová, PhD.,
- JUDr. Ján Paľovčík.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: Anton Vass – 1 člen rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 4 členovia rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
23. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č. 1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Marián Kníž – prečo je v rozpočte na kanál na Ul. hámorskej o 20 000,- € viac, ako bolo
vysúťažené. Prehnane sa navyšuje rozpočet, aby bolo na dodatky? Podobne je to aj na športoviská
a ihriská, kde je rozpočet pre externú firmu. Mali by to riešiť naše športovo-rekreačné služby.
JUDr. Ján Paľovčík – skateboardové ihrisko robí naša VPS, s. r. o, na 8 detských ihriskách musí
urobiť odborné skúšky externá odborná firma. Za minulý rok bolo použitých 5 600,- € na ihriská
a neustále sa poškodzujú. Sú veľmi prísne požiadavky na detské ihriská kvôli bezpečnosti a tie sa
musia dodržiavať.
Ing. Marián Kníž – čo s prevádzkovým poriadkom na ihriskách
JUDr. Ján Paľovčík – v zmluve pre externú firmu je aj zaškolenie správcov ihrísk
Ing. Marián Kníž – na reštaurovanie sochy Herkula sa uvažuje s cenou 25 000,- € – je to veľmi
veľa, stačí aj 2 000,- € na opieskovanie sochy.
Ing. Marta Mrázová – mestský úrad má z projektu od VUC spracovaný reštaurátorský prieskum,
ktorý vykonal odborný reštaurátor a cenu odhadol na 25 000,- € – je to národná kultúrna pamiatka
a musí sa to vykonať veľmi odborne a nie iba opieskovaním, ktoré by mohlo sochu úplne zničiť,
pretože v niektorých častiach je socha už úplne prehrdzavená a chýba jej tiež hlava draka.
Ing. Marián Kníž – sú veľmi vysoké náklady v rozpočte na biologicky rozložiteľný odpad.
JUDr. Ján Paľovčík – prevádzka je nákladná z dôvodu, že obyvatelia netriedia správne tento
druh odpadu a hádžu tam rôzny iný odpad (kov, kamene, stavený materiál), ktorý ničí zariadenie na
drvenie odpadu a je potrebné ho často opravovať.
JUDr. Ladislav Alušík – úloha pre hlavného kontrolóra – skontrolovať hospodárenie na BRO –
úloha
Marek Gerboc – otázky na návrh rozpočtu:
- Pre cirkvi je iba 30 000 Eur a na skateboardové ihrisko je veľmi veľa – tiež 30 000,- €
- 12 000,- € je na Agility, hoci ešte nie je schválený zámer
18

- Prečo je zníženie rozpočtu na rekonštrukciu komunikácií o 58 000,- €?
Odpovedané bude na rokovaní MsZ.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 116 943 €
- zvýšenie výdavkov o 257 871 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie výdavkov o 25 250 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 115 678 €
Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/ Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
12 432 574 €
11 577 061 €
+ 855 513 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
260 000 €
1 452 072 €
- 1 192 072 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
891 559 €
555 000 €
+ 336 559 €
ROZPOČET CELKOM
13 584 133 €
13 584 133 €
0€
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
24. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Ing. Marián Kníž – na rokovanie MsZ prizvať novozvolených riaditeľov, aby krátko
prezentovali svoju koncepciu rozvoja školstva – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina primátorom mesta Snina s termínom
začiatku výkonu funkcie od 01. 07. 2017 takto:
1. Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina - RNDr. Rudolf Paraska,
2. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina - Mgr. Katarína Krivjančinová,
3. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina - Mgr. Ivan Bandurčin.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --19

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
25. Súhlas mesta Snina so zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3,
Humenné ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
Budovateľská 1992/9, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
JUDr. Ladislav Alušík – zistiť, či za humenské deti dostaneme peniaze – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í so zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra
1510/3, 066 01 Humenné ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
Budovateľská 1992/9, Snina do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2017.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: Marek Gerboc, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
26. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 283/2016 zo dňa 15. 12. 2016
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – navýšenie nájmu je z dôvodu rekonštrukcie podláh na internom oddelení.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ v Snine č. 283/2016 zo dňa 15. 12. 2016
tak, že v schvaľovacej časti text: „- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38 400,- € ročne, “ sa
nahrádza textom:
„- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 48 400,- € ročne.“
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

27. Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – MUDr. Hančariková Lucia
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 8092, k. ú.
Snina, v časti C, pod V–59/08 - zrušenie vecného predkupného práva, ktoré spočíva v povinnosti
vlastníka pozemku parc. č. CKN 1385/26 a parc. č. CKN 1385/29 v prípade predaja a tiež iného
scudzenia než predajom, ponúknuť ho ako prvému oprávnenému z vecného práva Mestu Snina,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323 560, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 528/2008/SMaS zo
dňa 14. 01. 2008 pre žiadateľku MUDr. Hančarikovú Luciu, rod. Kepičová, trvale bytom Belá nad
Cirochou.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

28. Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – Sokol Milan, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 8093 k. ú.
Snina, v časti C, pod V–41/08 - zrušenie vecného predkupného práva, ktoré spočíva v povinnosti
vlastníka pozemku parc. č. CKN 1385/27 a parc. č. CKN 1385/28 v prípade predaja a tiež iného
scudzenia než predajom, ponúknuť ho ako prvému oprávnenému z vecného práva Mestu Snina,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323 560, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 528/2008/SMaS zo
dňa 14. 01. 2008 pre žiadateľa Sokola Milana, rod. Sokol, trvale bytom Snina.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

29. Zrušenie uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998 – Horiaca Ruža, Džupinková
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – ak by v týchto priestoroch nebola prevádzka Horiaca Ruža, čo by tam bolo?
JUDr. Ján Paľovčík – na tieto priestory bola vypísaná verejná súťaž, ale nebol o nich záujem.
Peter Vološin – v tomto prípade ide o podnikateľský subjekt, ale v prípade cirkevnej MŠ by bol
problém, keby sa jednoeurový nájom zrušil. Sú tieto organizácie ziskové? Aký bude dopad, keď sa
tieto jednoeurové nájmy zrušia?
JUDr. Ladislav Alušík – principiálne treba jednoeurové nájmy zrušiť. Prevádzkovateľ môže
požiadať mesto o dotáciu a môže sa to riešiť takto.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Anton Vass, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
30. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004 – Cirkevná materská škola
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
31. Zrušenie uznesenia MsZ č. 817/2010 zo dňa 07. 09. 2010 – MTC Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 817/2010 zo dňa 07. 09. 2010.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Anton Vass, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
32. Zrušenie uznesenia MsZ č. 818/2010 zo dňa 07. 09. 2010 – ŽSR

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 818/2010 zo dňa 07. 09. 2010.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: --proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017
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33. Zrušenie uznesenia MsZ č. 474/2013 zo dňa 26. 06. 2013 – MAS Pod Vihorlatom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 474/2013 zo dňa 26. 09. 2013.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
34. Zrušenie uznesenia MsZ č. 663/2014 zo dňa 30. 10. 2014 – TJ Spartak Vihorlat Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 663/2014 zo dňa 30. 10. 2014.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Anton Vass, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
35. Zrušenie uznesenia MsZ č. 22/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Matica Slovenská
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í

uznesenie MsZ č. 22/2017 zo dňa 27. 01. 2015.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž – 3 členovia rady
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proti: --zdržal sa: Anton Vass, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA

36. Zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Galéria Andrej Smolák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

ruší

uznesenie MsZ č. 23/2015 zo dňa 27. 01. 2015.

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Anton Vass, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

36A) Zrušenie uznesenia MsZ č. 241/2016 zo dňa 17. 06. 2016 a schválenie Zmluvy o združení
právnických osôb
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 241/2016 zo dňa 17. 06. 2016,
s ch v a ľ u j e
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) združenú investíciu s názvom ,,Vybudovanie futbalového
ihriska s umelým trávnatým povrchom“,
2. Zmluvu o združení právnických osôb medzi Mestom Snina a Prešovským samosprávnym
krajom. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --25

Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

37. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Helena
Macejková, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj bytu č. 20 na 7. poschodí, vchod 2 v bytovom dome s. č. 2046 na Ul.
študentskej v Snine, postaveného na pozemkoch parc. č. CKN 142/3, 142/4, 142/5, 142/6
a zapísaného na LV č. 4758, k. ú. Snina, a spoluvlastníckeho podielu 64/4579 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 64/4579 k pozemkom parc. č. CKN
142/3, 142/4, 142/5 a 142/6 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 4758,
k. ú. Snina, za cenu 621,56 € pre Helenu Macejkovú, rod. Kostovčáková, bytom Snina, do jej
výlučného vlastníctva s tým, že kupujúca uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľnosti.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

38. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1006 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1006,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľností – odpredaj nebytového priestoru č. 12-1/A a nebytového priestoru č. 12-2/A v suteréne,
vchod č. 3 v bytovom dome s. č. 1006 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č.
CKN 183/29 a zapísaného na LV č. 4806, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 58/769
(28/769 + 30/769) na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho
podielu k pozemku parc. č. CKN 183/29 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 315
m2 , zapísaného na LV č. 6700, k. ú. Snina, za cenu 1 145,- € pre dotknutých vlastníkov v zmysle
LV č. 4806 a LV č. 6700, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si uhradia všetky náklady
spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Prevod a cena nebytových priestorov je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom
o majetku obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

39. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1008 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1008,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru č. 12 v suteréne, vchod č. 3 v bytovom dome s. č.
1008 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/30 a zapísaného na LV
č. 4719, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1183 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 183/30 - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 475 m2 , zapísaného na LV č. 4719, k. ú. Snina, za cenu 1 430,€ pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 4719, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si
uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
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Prevod a cena nebytového priestoru je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

40. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1009 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1009,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru č. 12 na prízemí, vchod č. 1 v bytovom dome s. č.
1009 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/33 a zapísaného na LV
č. 5534, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1229 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 183/33 - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 475 m2 , zapísaného na LV č. 5534, k. ú. Snina, za cenu 1 505,€ pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 1505, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci si
uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľnosti.
Prevod a cena nebytového priestoru je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom o majetku
obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017
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41. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1010 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1010,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru č. 12 – 1/C v suteréne, vchod č. 3 v bytovom dome
s. č. 1010 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/42 a zapísaného na
LV č. 4866, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 66/1167 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 37/42 - druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 472 m2, zapísaného na LV č. 4866, k. ú. Snina, za
cenu 1 445,- € pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 4866, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že
kupujúci si uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľností.
Prevod a cena nebytového priestoru je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

42. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1011 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina pre Fanfarová Viera, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru č. 12 na prízemí, vchod č. 1 v bytovom dome s. č.
1011 na Ul. Janka Kráľa v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 37/48 a zapísaného na LV
č. 5203, k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 61/810 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 61/810 k pozemku parc. č. CKN 37/48 - druh
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pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 313 m2, zapísaného na LV č. 5203, k. ú. Snina, za
cenu 1 135,- € pre Vieru Fanfárovú, rod. Oleárová, bytom Snina, do jej výlučného vlastníctva s tým,
že kupujúca uhradí poplatky spojené s prevodom a s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností
Prevod a cena nebytového priestoru je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

43. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou a predajom z dôvodu
osobitného zreteľa – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II,
858/1, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snina s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod:
aa) zámenu vlastníctva nehnuteľného majetku - predmetom zámeny je nehnuteľnosť
pozemku parc. č. CKN 37/286, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 49 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 vyhotoviteľa: GeoReal
East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeným
dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 37/34,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 859 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
IČO: 00323560 a nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 182/3, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2, ktorý vznikol GP č. 4605332836/2016 vyhotoviteľa: GeoReal East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, IČO: 46053328, overeným dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016,
odčlenením z pozemku parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 23 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve:
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina a nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 182/12, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 8 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením
z
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parcely č. CKN 182/4, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 781 m2, zap. na
LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina;
ab) predaj nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. CKN 37/18, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 37 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva
žiadateľa – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II.
858/1, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov podľa
reálneho užívania po právoplatnom rozhodnutí o oprave chyby Okresným úradom Snina – správou
katastra v Snine;
b) zmluvný prevod nehnuteľností:
ba) zámenu pozemkov:
- parc. č. CKN 37/286, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
49 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 vyhotoviteľa: GeoReal East,
s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeným
dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 37/34,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 859 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
IČO: 00323560
a
- nehnuteľnosti pozemkov:
- parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 22 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-36/2016 vyhotoviteľa:
GeoReal East, s. r. o., Snina, Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO:
46053328, overeným dňa 13. 09. 2016 pod G1 - 280/2016, odčlenením
z pozemku parc. č. CKN 182/3, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 23 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1,
069 01 Snina,
- parc. č. CKN 182/12, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 8 m2, ktorý
vznikol GP č. 46053328-36/2016 odčlenením z parcely č. CKN 182/4, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 781 m2, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina,
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla
II. 858/1, 069 01 Snina
s tým, že Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina doplatí za rozdiel 19 m2 cenu 950,- €;
bb) predaj pozemku parc. č. CKN 37/18, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
37 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, do vlastníctva žiadateľa –
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina, za cenu 1 850,- €, s podmienkou úhrady všetkých nákladov spojených
s prevodom a s v kladom do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
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Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
44. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/29, CKN
1225/269 a CKN 3767/5, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macan Ladislav,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, a to:
- pozemok parc. č. CKN 3806/29, druh pozemku – orná pôda, o výmere 792 m2,
zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 1225/269, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere
303 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3767/5, druh pozemku – vodná plocha, o výmere 25 m2,
zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Ladislava Macana, rod. Macan, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlého pozemku parc. č.
CKN 3958/41 a stavby so s. č. 2327, ktorá je na ňom postavená. Predmetné parcely užíva
už 28 rokov a tvoria súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov zapísaných na LV č. 3200 v k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 3806/29, druh pozemku – orná pôda, o výmere 792 m2,
- parc. č. CKN 1225/269, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 303 m2,
- parc. č. CKN 3767/5, druh pozemku – vodná plocha, o výmere 25 m2,
do vlastníctva, Ladislava Macana, rod. Macan, trvale bytom Snina, za cenu 2 175,- € za
výmeru 1 120 m2 s podmienkou zachovania rigolu a s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za
vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
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Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – f) v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

45. Zmluvný prevod nehnuteľností priamym predajom – odpredaj pozemkov parc. č. CKN
621/20, 621/19, 621/13 a 2657/9, k. ú. Snina – HARMEN, s. r. o., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty - odpredaj pozemkov vytvorených GP č.
46053328-94/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného
dňa 02. 06. 2017 pod G1-128/2017, odčlenením a následným zlúčením pozemkov parc. č. CKN
621/3, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 445 m2 a CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 3 092 m2, CKN 621/13, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 237 m2, CKN
621/5, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 284 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta:
- parc. č. CKN 621/20, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 13 m2, za cenu 390,- €,
t. j. 30,- €/m2,
- parc. č. CKN 621/19 druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 278 m2, za cenu 8 340,- €,
t. j. 30,- €/m2,
- parc. č. CKN621/13 druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 237 m2, za cenu 7 110,- €,
t. j. 30,- €/m2,
- parc. č. CKN 2657/9 druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 313 m2, za cenu 9 390,- €,
t. j. 30,- €/m2,
do vlastníctva spoločnosti: HARMEN, s. r. o., Snina, Strojárska 4463, 069 01 Snina, IČO: 47396881,
zastúpenú konateľom Jozefom Harmaňošom, za cenu 25 230,- € v sumáre za všetky parcely o výmere
841 m2, s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu
a
prejazdu cez pozemky parc. č. CKN621/20, 621/19, 621/13 a 2657/9 vo vlastníctve kupujúceho, ako
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povinného z vecného bremena, v prospech tretích osôb a subjektov. Kupujúci uhradí kúpnu cenu
v troch splátkach, prvá pri podpise kúpnej zmluvy, druhá do konca roku 2018 a tretia do konca roku
2019.
Podmienkou prevodu je zriadenie vecného bremena – záložné právo až do zaplatenia celej kúpnej
ceny a úhrada všetkých nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého
posudku a nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností.
Cena pozemkov bola určená na základe znaleckého posudku č. 41/2017 zo dňa 12. 06. 2017 znalca
Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 13 ods. 1 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov č. 1, 2, 3.
Prevod nehnuteľností je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

46. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/901, k. ú. Snina – MUDr. Marián Regec, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc.
č. CKN 3958/901, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 170 m2, ktorý vznikol GP č. 81/2016
odčlenením z parcely CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zap. na
LV č.3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre MUDr. Mariána Regeca, trvale
bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní pozemok parc. č. CKN
3958/395, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2456, v ktorom býva. Predmetnú parcelu
užíva už od roku 1983 a tvorí súčasť celého areálu rodinného domu s dvorom.
Hlasovanie za písomný materiál:
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za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 70/2017

47. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1813/331, k. ú. Snina – PhDr. Tomáš Szilágyi a Ľubica
Szilágiová, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc.
č. CKN 1813/331, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 25 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Kollárovej v Snine, pre manželov: PhDr. Tomáša Szilágyi a Ľubicu
Szilágyiová, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia pozemok parc. č.
CKN 1813/330, ktorý využívajú ako záhradu a pozemok parc. č. CKN 1813/331 je k nemu priľahlý
a jeho účelové využitie je možné iba závozom zeminy, čo aj chcú zrealizovať a týmto zamedziť
neustálemu znečisťovaniu tohto pozemku.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA

48. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6006, k. ú. Snina – Čopíková Adriana, Snina
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku
parc. č. EKN 6006, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 479 m2, vo vlastníctve mesta, zap.
na LV č. 8216, k. ú. Snina, súčasťou ktorej sú parcely registra „C“: parc. č. CKN 2146/19 - druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2 a parc. č. CKN 2146/20 - druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2 na Ul. Jesenského, pre Adrianu Čopíkovú, trvale bytom
Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka vlastní rodinný dom so s. č.
4223 a pozemok parc. č. CKN 7640/1. Tento je priľahlý k pozemku parc. č. CKN 2146/19, ktorý má
slúžiť na zabezpečenie prístupu k jej pozemkom.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
49. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6033 a EKN 6039, k. ú. Snina – Leitnerová Agáta,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľností
pozemkov vo vlastníctve mesta, zapísaných na LV č. 8216, k. ú. Snina:
- parc. č. EKN 6039, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 10 043 m2,
- parc. č. EKN 6033, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 20 268 m2,
pri vodnom toku Pčolinka, pre Agátu Leitnerovú, trvale bytom Snina.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka vlastní pozemok parc. č. CKN
2186/1, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 1402, v ktorom býva a tiež vlastní pozemok
parc. č. CKN 2165/1, ktorý je priľahlý k prevádzaným parcelám, ktoré využíva ako záhradu.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
50. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Durkotová Gabriela, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zap. na LV č.3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre Gabrielu Durkotovú, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka podielovo vlastní pozemok
parc. č. CKN 3958/224, na ktorom je postavený rodinný dom so s. č. 2395, v ktorom býva. Tento
pozemok je priľahlý k pozemku parc. č. CKN 3958/1, na ktorom si chce zrealizovať oplotenie
a taktiež zlegalizovať stavbu – hospodársku budovu,
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
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51. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Ing. Durkot Tomáš, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zap. na LV č.3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na Ul. gen. Svobodu, pre Ing. Tomáša Durkota, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní pozemok parc. č. CKN
3958/868, na ktorom má postavený rodinný dom, zatiaľ bez súpisného čísla, v ktorom býva. Vlastní
aj pozemok parc. č. CKN 3958/223, ktorý je priľahlý k parcele č. CKN 3958/1, na časti (cca 38 m2)
ktorej si chce zrealizovať oplotenie.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
52. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemkov parc. č. CKN 5935/3, EKN 6004, CKN 2657/2, CKN 5971/8, k.
ú. Snina – KF Snina, s. r. o., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti
pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina v k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 5935/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2, zap.
na LV č. 3200,
- parc. č. EKN 6004, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 780 m2, zap. na LV č. 8216,
- parc. č. CKN 5971/8, druh pozemku – orná pôda, o výmere 110 m2, zap. na LV č. 3200,
38

- parc. č. CKN 2657/2, druh pozemku – orná pôda, o výmere 3092 m2, zap. na LV č. 3200,
na Budovateľskej ulici, pred záhradným centrom „Kvety“, pre spoločnosť KF Snina, s. r. o.,
Sládkovičova 2504/110, Snina, IČO: 46800891, v zastúpení Dávidom Potučkom, konateľom
spoločnosti.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť KF Snina vlastní
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8122, na ktorých má vybudované záhradné centrum. Tieto pozemky
sú priľahlé k prevádzaným parcelám a na časť parciel CKN 5935/3 a EKN 6004 o celkovej výmere
79,6 m2 má uzatvorenú s Mestom Snina nájomnú zmluvu.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
53. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1121/210, k. ú. Snina – Gréckokatolícka cirkev,
Snina Brehy
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 1121/210, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 231 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pri stavbe so s. č. 3192 na Ul. Komenského,, pre GRÉCKOKATOLÍCKU
CIRKEV, farnosť bl. Hieromučeníka Vasiľa Hopka, Snina – Brehy, Komenského 2658, 069 01 Snina
za symbolickú cenu 1 ,- €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na časti predmetného pozemku, cca 15
2
m , chce GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV vybudovať schodisko k stavbe, ktorá bude slúžiť na
charitatívne účely a pre prácu s deťmi a mládežou.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
54. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemku parc. č. CKN 1813/250, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1813/250, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 472 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, na Ul. Duk. hrdinov.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
55. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemku parc. č. CKN 5066/135, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5066/135, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
mesta v blízkosti Dúbravského potoka na sídlisku I.
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
56. Zámer nakladania s hnuteľným majetkom mesta – prevod hnuteľného majetku, verejný
vodovod a verejná kanalizácia vetvy RO Rybníky – VVS, a. s., závod Humenné
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie právne,
správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – bolo by vhodné dať VVS podmienku aj na doriešenie okrajových častí
mesta + podmienku vybudovania komunikácie na vývoz kalu z ČOV – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
a hnuteľným majetkom obce – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu
je hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta –verejný vodovod - vetva RO Rybníky a verejná kanalizácia
- vetva RO Rybníky, pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., závod Humenné,
Osloboditeľov 108 Humenné, IČO: 36570460, za cenu 1,- €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný hnuteľný majetok je v správe
žiadateľa od roku 2004 a v súčasnosti je potrebné na tomto majetku vykonať rekonštrukciu. Žiadateľ
vykoná rekonštrukciu na vlastné náklady.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

ODPORÚČA
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57. Dištancovanie sa od festivalu „Rock pod Kameňom“
Písomný materiál predložili a spracovali Ing. Ján Čop a Peter Vološin, poslanci MsZ Snina.
Peter Vološin – na festivale Rock pod Kameňom vystúpia dve kapely, ku ktorým dal exorcista
svoje stanovisko. Bola prekročená istá hranica. Je však na poslancoch, ako sa rozhodnú. Ide skôr
o morálny postoj.
JUDr. Ladislav Alušík – v rámci klubu sú rôzne postoje, iné argumenty. Aj kňazi dali svoje
vyjadrenie.
Anton Vass – každý má na to svoj názor. Kapely možno majú rôzne texty. Tieto dve skupiny
však k nim nepatria, neuznávajú kult satana. Tieto skupiny vystúpili aj v poľskom Krakove a nebol
tam problém.
JUDr. Ján Paľovčík – stanovisko exorcistu nie je z hľadiska právneho záväzné.
Peter Vološin – je to akcia, kde cena vstupenky je 28,- €. Potom mesto nemalo schvaľovať na
túto akciu 36 tis. €. Aspoň by sa mesto nemalo objaviť na propagačných plagátoch.
Ing. Boris Pargáč – z hľadiska zákona je práve nutné, že ak sa schváli niekomu príspevok od
mesta, prijímateľ dotácie musí mesto propagovať, preto sa nemôže mesto prekryť na plagátoch.
JUDr. Ladislav Alušík – ide iba o deklaráciu morálneho postoja
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s a d i š t a n c u j e od tohtoročného festivalu „Rock pod
Kameňom“, ž i a d a primátora mesta o zabezpečenie, aby sme boli vymazaní ako partneri tohto
festivalu zo všetkých reklamných, propagačných a informačných spotov, tabúľ a web stránok.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: Ing. Marián Kníž, Anton Vass – 2 členovia rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 70/2017

NEODPORÚČA
Znenie uznesenia MsR č. 70/2017:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine
1. schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 29. 06. 2017
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2017
3. Návrh VZN mesta Snina o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody,
spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
4. Návrh VZN mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

Návrh VZN mesta Snina o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
Návrh VZN mesta Snina o podmienkach držania psov
Návrh VZN mesta Snina o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Snina
Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3
Záverečný účet mesta Snina za rok 2016
Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2017
Investičný zámer „Plaváreň Snina“
Investičné zámery „Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií na území mesta Snina“, „Rekonštrukcia odstavných plôch na
území mesta Snina“
Investičný zámer „Výmena kotlov v kotolni MŠ na Ul. perečínskej v Snine“
Investičný zámer „Zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte na futbalovom štadióne
v Snine“
Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Bramhora v Snine“
Investičný zámer „Odstránenie stavby súp. č. 3185 na pozemku parc. č. CKN 7527/9,
k. ú. Snina, v priestoroch futbalového štadióna“
Investičný zámer „Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome
súp. č. 2655, Ul. Komenského, Snina
Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č. 1
Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina
Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 283/2016 zo dňa 15. 12. 2016
Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – MUDr. Hančariková Lucia
Zrušenie vecného predkupného práva – výmaz ťarchy – Sokol Milan, Snina
Zrušenie uznesenia MsZ č. 241/2016 zo dňa 17. 06. 2016 a schválenie Zmluvy
o združení právnických osôb
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Helena
Macejková, Snina
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1006 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1006,
Snina
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1008 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1008,
Snina
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1009 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1009,
Snina
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1010 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina – vlastníci BD s. č. 1010,
Snina
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru – krytu CO v bytovom
dome so s. č. 1011 na Ul. J. Kráľa z vlastníctva Mesta Snina pre Fanfarová Viera, Snina
Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou a predajom z dôvodu
osobitného zreteľa – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II,
858/1, Snina
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31. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/29, CKN
1225/269 a CKN 3767/5, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macan Ladislav,
Snina
32. Zmluvný prevod nehnuteľností priamym predajom – odpredaj pozemkov parc. č. CKN
621/20, 621/19, 621/13 a 2657/9, k. ú. Snina – HARMEN, s. r. o., Snina
33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/901, k. ú. Snina – MUDr. Marián Regec, Snina
34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1813/331, k. ú. Snina – PhDr. Tomáš Szilágyi a Ľubica
Szilágiová, Snina
35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6006, k. ú. Snina – Čopíková Adriana, Snina
36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. EKN 6033 a EKN 6039, k. ú. Snina – Leitnerová Agáta,
Snina
37. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Durkotová Gabriela, Snina
38. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Ing. Durkot Tomáš, Snina
39. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemkov parc. č. CKN 5935/3, EKN 6004, CKN 2657/2, CKN 5971/8,
k. ú. Snina – KF Snina, s. r. o., Snina
40. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1121/210, k. ú. Snina – Gréckokatolícka cirkev,
Snina Brehy
41. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemku parc. č. CKN 1813/250, k. ú. Snina
42. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemku parc. č. CKN 5066/135, k. ú. Snina
43. Zámer nakladania s hnuteľným majetkom mesta – prevod hnuteľného majetku, verejný
vodovod a verejná kanalizácia vetvy RO Rybníky – VVS, a. s., závod Humenné
2. stiahnuť z rokovania MsZ tieto materiály:
1. Investičný zámer „Agility Centrum – Snina“
2. Investičný zámer „Telocvičňa pre úpolové športy Snina – rekonštrukcia a prístavba T18“
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina
2. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj alebo prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina – nebytové priestory na Ul. Komenského
3. Súhlas mesta Snina so zriadením Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3, Humenné
ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9,
Snina
4. Zrušenie uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998 – Horiaca Ruža, Džupinková
5. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004 – Cirkevná materská škola
6. Zrušenie uznesenia MsZ č. 817/2010 zo dňa 07. 09. 2010 – MTC Snina
7. Zrušenie uznesenia MsZ č. 818/2010 zo dňa 07. 09. 2010 – ŽSR
8. Zrušenie uznesenia MsZ č. 474/2013 zo dňa 26. 06. 2013 – MAS Pod Vihorlatom
9. Zrušenie uznesenia MsZ č. 663/2014 zo dňa 30. 10. 2014 – TJ Spartak Vihorlat Snina
10. Zrušenie uznesenia MsZ č. 22/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Matica Slovenská
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11. Zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Galéria Andrej Smolák
12. Dištancovanie sa od festivalu „Rock pod Kameňom“

2. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na mestský nájomný byt v Snine – Jaroslav
Baláž
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu na
uvoľnený mestský nájomný byt č. 16 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603, Snina, postavený na
pozemku parc. č. CKN 7522/3, k. ú. Snina, o výmere 676 m2, zapísaný na LV č. 7817, pre: Jaroslav
Baláž, trvale bytom Snina, na dobu určitú - 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia
o ďalších 6 mesiacov.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 71/2017

3. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1.
mája 4028 v Snine - Štefan Kovaľ
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom
jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, byt č. 2, pre nájomcu:
Štefan Kovaľ, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2020.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 72/2017
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4. Schválenie žiadateľa na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom
dome 4028 na Ul. 1. mája v Snine – MUDr. Harmaňoš Lukáš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť opakovanú nájomnú zmluvu
na prenájom bytu č. 5 na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, pre nájomcu: MUDr. Lukáš Harmaňoš,
trvale bytom Snina, na ďalšie tri roky, teda do 31. 12. 2019.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 73/2017

5. Rôzne
JUDr. Ladislav Alušík – aké bolo verejné zhromaždenie s poslancom NR SR p. Kotlebom?
JUDr. Ján Paľovčík – verejné zhromaždenie na námestí bolo zakázané. Zhromaždenie sa
uskutočnilo iba v kinosále Domu kultúry a to v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod., kde bolo cca 350
ľudí. Neboli žiadne uniformy, žiadne znaky. Bolo prítomných cca 15 policajtov v civile. Nedošlo
k žiadnemu incidentu, bolo to bez emócií, škandálov.
Marek Gerboc – nie je možné upraviť, aby kandidát na poslanca kandidoval iba v tom obvode,
kde má trvalý pobyt?
JUDr. Ján Paľovčík – v zmysle zákona to nie je možné.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Anton Vass, zástupca primátora mesta.
Snina 04. 07. 2017

Anton Vass
zástupca primátora

Overovateľ:

Marek Gerboc

Zapisovateľka: Ing. Marta Mrázová
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