ZÁPISNICA
z dvadsiateho deviateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 27. 02. 2014
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Mgr. Marta Birková
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
MUDr. Igor Latta
Mgr. Michal Lukša, MBA
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
Emília Mydlová
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnený: JUDr. Jaroslav Koco
Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP
Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
1a) Zloženie sľubu poslanca
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ k 27. 02. 2014
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 a o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 02. 2014
4. VZN mesta Snina o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
5. VZN mesta Snina o opatrovateľskej službe
6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 79/2007 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
7. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení
doplnkov
8. Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 3. etapa“
9. Digitalizácia kina Centrum Snina
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10. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina
11. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2014
12. Chodník na Ul. Jesenského v Snine – priame zadanie pre VPS Snina, s. r. o.
13. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2013
14. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011
a 111/2011 zo dňa 27. 09. 2011
15. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov mesta do rád
škôl
16. Žiadosť o súhlas na schválenie Súkromnej základnej umeleckej školy – ART Folk v Snine
zriaďovateľky Emílie Vantarovej
17. Zmena Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho a osvetového strediska
18. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemky v areáli
čerpacej stanice ÖMV Snina
19. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – skládka TKO Snina
20. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – CVČ Snina
21. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská – Mestský futbalový klub
Snina
22. Petícia na odkúpenie dvoch bytových domov mestom
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – byt č. 72 na
Ul. Komenského 2660, Snina
24. Prenájom nehnuteľného majetku – pozemku mesta Snina pre Europrojekt Lambda 11 SK,
s. r. o., Pražská 502, Košice
25. Zmena uznesenia MsZ č. 443/2013 – Ondrej Petrišin
26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 398/109
27. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 7063/31 – Karaščák Jozef, Marián
28. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1476/3
29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa – časť
parc. č. EKN 6006 a EKN 6033, k. ú. Snina – Ing. Peter Čmiľ
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 37/1 – Dušan Jankaj
31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 37/1 – DOTY, s. r. o.
32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 3958/527
33. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – budova Domu kultúry so s. č.
2061 – z dôvodu osobitného zreteľa – ROCK PLUS Production
34. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/814, CKN
3958/819 a parc. č. CKN 3958/823 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Štofík
Štefan
35. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/771, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Petrovka Vasil a Jana
36. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/776 a CKN
3958/777 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Chomaničová Emília
37. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/772, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Hudák Štefan a Tatiana
38. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/768, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Čukalovský Juraj a Mária
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39. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/762, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Harmaňoš Peter a Erika
40. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/766, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Hrivňak Michal a Irena
41. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/760, CKN
3958/820 a parc. č. CKN 3958/545 z dôvodu osobitného zreteľa – Harmaňoš Štefan
42. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/767, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Hrivňák Ján
43. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/813, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Paleta Dušan a Anna
44. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/781, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Gerboc Štefan a Ľudmila
45. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/815 a CKN
3958/821, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Čerevka Ján
46. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/780, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Capulič Juraj a Anna
47. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/779, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Rjaby Juraj
48. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/774 a CKN
3958/775, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Rudžiková Anna
49. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/778, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Miroslav Rjaby a Drahomíra Meričková Rjabyová
50. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/773, CKN
3958/822, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Minčičová Mária
51. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/770, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Regulová Anna
52. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/769, k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Simkulet Vladimír a Božena
53. Zrušenie uznesení MsZ č. 523/2014 zo dňa 23. 01. 2014 a č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
54. Interpelácia poslancov
55. Záver

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík – otvoril dvadsiate deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine,
na ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško, náčelník MsP a vedúci oddelení MsÚ.
1a) Zloženie sľubu poslanca
Ing. Štefan Milovčík - keďže poslancovi Ing. Miroslavovi Balogovi zanikol mandát poslanca,
na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát poslanca nastúpi náhradník,
pani Mgr. Marta Birková. Poprosil JUDr. Jána Paľovčíka, predsedu mestskej volebnej komisie, aby
sa ujal slova.
JUDr. Ján Paľovčík, predseda mestskej volebnej komisie - poslancovi Ing. Miroslavovi
Balogovi zanikol mandát poslanca MsZ v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 25 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva
konaných dňa 27. 11. 2010 a v nej uvedeného počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do MsZ týmto konštatujem, že na uprázdnený mandát poslanca Ing.
Miroslava Baloga vo volebnom obvode č. 2 nastupuje za poslanca MsZ, ako v poradí druhý
náhradník, pani Mgr. Marta Birková, ktorá získala 351 platných hlasov, ale nebola zvolená za
poslanca.
Prosím Mgr. Martu Birkovú, aby zložila zákonom stanovený sľub poslanca mestského
zastupiteľstva, ktorý potvrdí svojim podpisom.
Znenie sľubu:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Mgr. Marta Birková zložila zákonom podpísaný sľub, ktorý potvrdila svojim podpisom
a primátor mesta jej odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
Primátor mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálom. Pri prezentácii
obdržali poslanci materiál č. 1B – Schválenie výnimky v zmysle § 3 ods. 10 Rokovacieho poriadku
MsZ v Snine a 54 – Zriadenie mestskej rady.
Primátor mesta ako predkladateľ mat. č. 19 ho z dnešného programu sťahuje.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje zmenu poradia - bod č. 53 zaradiť za bod č. 3.
Ing. Jozef Savka – navrhuje zmenu poradia bodov a to takto: 1B, 54, 1A.
Ing. Daniela Galandová – navrhuje stiahnuť materiál č. 16 z programu rokovania, pokiaľ nie je
spracovaná koncepcia školstva. Pokiaľ nie je prítomný predkladateľ materiálu č. 54, navrhuje ho
nechať na konci podľa poradia.
Hlasovanie o zaradení bodu 1B do programu:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis – 4
poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie o zaradení bodu 54 do programu:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
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zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie o zaradení bodu č. 53 za bod č. 3:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Emília Mydlová, Anton Vass – 3 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková – 5 poslancov
nehlasoval: --Hlasovanie o zaradení bodu č. 54 za bod 1B:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Igor Latta, Mgr.
Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --(na zasadnutie prišla MUDr. Mária Kostelníková – 9.25 hod. – spolu 17 poslancov)
Hlasovanie za stiahnutie mat. č. 16 z programu:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
nehlasoval: --Materiál č. 16 stiahnutý z rokovania
Hlasovanie za program ako celok:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: --Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie určil primátor:

- MUDr. Jozefa Homzu,
- MUDr. Igor Latta,
- Ing. Jozefa Savku.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
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proti: –
zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
nehlasoval: --Návrhová komisia si za predsedu zvolila MUDr. Igora Lattu.
Za overovateľov zápisnice primátor určil: -

Mgr. Vladislava Miku,
Ing. Zdenka Snítila.

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
1B) Schválenie výnimky v zmysle § 3 ods. 10 Rokovacieho poriadku MsZ v Snine
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku v zmysle § 3 ods. 10 Rokovacieho
poriadku MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a č. 2, z a r a ď u j e materiál ohľadom zriadenia
mestskej rady do programu rokovania MsZ dňa 27. 02. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 524/2014

54) Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
Ing. Zdenek Snítil – predkladá poslanecký návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á mestskému úradu do najbližšieho zasadnutia MsZ
pripraviť novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Snine. Novelizovaný rokovací
poriadok MsR bude v súlade s princípmi Rokovacieho poriadku MsZ v Snine. Do rokovacieho
poriadku MsR zahrnúť tieto požiadavky:
- minimálne 2 dni pred zasadnutím MsR zverejniť program zasadnutia MsR,
- minimálne 2 dni pred zasadnutím MsR informovať všetkých poslancov MsZ (aj nečlenov MsR)
o mieste, termíne, čase a programe zasadnutia MsR,
- zverejňovať uznesenia MsR s menovitým výsledkom hlasovania členov mestskej rady,
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- poslanec MsZ, ktorý nie je členom MsR, má možnosť zúčastniť sa celého zasadnutia MsR bez
možnosti hlasovania.
MUDr. Igor Latta – prečítal poslanecký návrh Ing. Snítila.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Snítila:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 525/2014

MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine z r i a ď u j e Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, v o l í
za členov Mestskej rady v Snine týchto poslancov MsZ v Snine:
- Mgr. Michal Lukša, MBA, zástupca primátora mesta,
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora mesta,
- Ing. Marián Kníž,
- Ing. Jozef Savka,
- Anton Vass,
- Ing. Jaroslav Regec.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Ľubov Reháková – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

1A)

uznesenie č. 526/2014

Zánik mandátu poslanca MsZ Ing. Miroslava Baloga a nástup náhradníka – Mgr.
Marta Birková

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.

7

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e zánik mandátu poslanca MsZ Ing.
Miroslava Baloga v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 25 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v y h l a s u j e v zmysle § 51 ods. 2
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
nastúpenie náhradníka: kandidátka za volebný obvod č. 2, Mgr. Marta Birková, trvale bytom Snina,
Lesnícka 1773/13.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržala sa: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 527/2014

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ k 27. 02. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jozef Savka – pripraviť kalkuláciu na dom pokojnej staroby a fermentovacie zariadenie –hlavný kontrolór - písomne – úloha.
Ing. Daniela Galandová – poslať písomné stanovisko e-mailom všetkým poslancom – hlavný
kontrolór – uzatvorenie zmluvy na prevádzkovanie informačného centra v priestoroch Galérie
Andreja Smoláka – úloha.
Ing. Jana Rosičová – doposiaľ sme informačné centrum nemali a toto centrum sme umiestnili
do Galérie Andreja Smoláka z dôvodu, že priestory sú v centre mesta a tieto priestory navštívi
väčšina turistov.
Ing. Jaroslav Regec – žiada pracovníkov úradu, aby nadlimitné výdavky investičných akcií
prešli aj finančnou komisiou – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje, aby súčasťou podmienok verejného obstarávania bolo vylúčenie
prijímania dodatkov, ktoré majú dopad na finančné prostriedky, pretože vieme, že mnoho firiem
podlezie ceny, len aby vyhrali súťaž a dostali zákazku a potom sa prijímajú dodatky, kde sa
vysúťažená cena stále navyšuje – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – boli pozemky pri Dúbravskom potoku majetkovo-právne vysporiadané
v čase, keď bolo prijímané uznesenie na výstavbu chodníka – písomná odpoveď – úloha.
Ing. Daniela Galandová – na stránke mesta sprehľadniť zverejňovanie zákaziek – úloha.
(zo zasadnutia odišiel Ing. Zdenek Snítil – čas 10.16 hod. – spolu 16 poslancov)
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
8

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsZ
k 27. 02. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 528/2014

p. Čopík – OO PZ Snina – podal krátku informáciu ohľadom páchanej trestnej činnosti
a priestupkov v roku 2013 v meste Snina.
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 a o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 02.
2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – máme tu správu z kontrol čerpania finančných dotácií, ale aj
z ďalších oblastí. Chce sa opýtať hlavného kontrolóra, pretože v minulosti, keď robil takéto
kontroly, boli vypísané aj subjekty, u ktorých sa našli nejaké nezrovnalosti. Je potrebné dať návrh
sprísnenia podmienok, čo sa týka oprávnenosti, dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, čo sa
týka nakupovania nad 1 000,- €. Pred dvoma rokmi fungoval systém, že k žiadosti o dotáciu dali
podrobný rozpočet využitia dotácie na konkrétne položky, teraz sa predkladá žiadosť jednou sumou
a neobjektívne sa rozhoduje, komu koľko sa pridelí. Zamýšľať sa, ak nie nad bodovým hodnotením
podľa vopred stanovených priorít, tak dať do podmienok predloženie detailného rozpočtu, pretože
návrh dotácii v praxi vyzerá tak, že dotácie rozdeľujeme podľa známosti – úloha.
Ing. Jana Rosičová – mestský úrad spracoval podmienky prideľovania dotácií, ale poslanci to
neschválili, takže táto pripomienka je do radov poslancov.
Ing. Daniela Galandová – ak nie je problém dávať iné materiály opakovane, tak prečo je
problém predložiť tento materiál.
Ing. Jana Rosičová – ak poslanci predložia návrh, ako chcú sprísniť kritériá prideľovania
dotácií, nie je problém materiál pripraviť a predložiť na zasadnutie MsZ.
Ing. Daniela Galandová – návrh povedala pred chvíľou. Predložiť menný zoznam subjektov,
ktorý majú ubytovacie zariadenia a neplatia dane – písomne - úloha.
Mgr. Vladislav Mika – správu o čerpaní dotácií je potrebné písať konkrétne a nie zhrnúť to iba
do jednej vety.
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Ing. Pavol Marinič – subjekty, ktoré žiadajú dotáciu, sú povinné predkladať žiadosť na
konkrétnu vec, na ktorú dotáciu žiadajú, nie iba všeobecne na činnosť, pretože potom je problém aj
s kontrolou použitia dotácie.
Ing. Marián Kníž – na základe sťažností na prevádzku MHD dala finančná komisia návrh na
uplatnenie sankcie, prečo to p. primátor nepodpísal?
Ing. Štefan Milovčík – nepodpísal to zatiaľ preto, lebo zo strany prevádzkovateľa MHD prišlo
asi 6 sťažností, keď sa to objektívne zhodnotí, nemá problém sankciu podpísať.
Ing. Jaroslav Matis – prečo hlavný kontrolór nekontroluje uzatvorené zmluvy s VPS Snina,
s. r. o. a Nemocnicou Snina, s. r. o., či sú pre mesto výhodné a pod. Namiesto toho kontroluje
dodržiavanie Zákonníka práce, čo nemusí, pretože organizácie majú svojho štatutára a ten je
zodpovedný za dodržiavanie Zákonníka práce.
Ing. Daniela Galandová – sprísniť podmienky pri uzatváraní zmlúv na nájomné byty mesta,
aby nám nevznikali ďalšie nedoplatky – úloha.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o kontrolnej činnosti za
rok 2013 a výsledky kontrolnej činnosti k 27. 02. 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Matis -1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 529/2014

(na zasadnutie prišiel Ing. Zdenek Snítil – čas 11.05 – počet poslancov 17)
4. VZN mesta Snina o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Marián Kníž - § 8 doplniť text „tohto VZN“.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 89/2008
o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti, s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Snina č. /2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec -1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 530/2014

5. VZN mesta Snina o opatrovateľskej službe
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 97/2009
o opatrovateľskej službe, s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 124/2014
o opatrovateľskej službe.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec -1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 531/2014

6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 79/2007 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 79/2007
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec -1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 532/2014

7. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení
doplnkov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
Ing. Jaroslav Matis – navrhuje, aby sa z VZN tento odsek nevypúšťal, pretože spoločenstvá
bytov by sa mali starať o čistotu okolitého pozemku.
Ing. Lýdia Gičová – táto povinnosť bola vo VZN určená nad rámec zákona. Iné mestá to mali
tiež vo VZN, ale na základe protestu prokurátora to museli z VZN vypustiť.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 80/2007
o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 533/2014
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8. Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 3. etapa“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e
1. investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 3. etapa“. Investičný
zámer tvorí prílohu uznesenia;
2. zadanie realizácie zákazky stavby zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 534/2014

9. Digitalizácia kina Centrum Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ a PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Snina.
Ing. Daniela Galandová – tento materiál súvisí s materiálom č. 33. Vyzerá to tak, že nevieme
čo chceme, keďže sú predložené tieto dva rozdielne materiály.
Ing. Jana Rosičová – čo sa týka mat. č. 33, sú tam stanoviská úradu aj hlavného kontrolóra, že
nesúhlasia s prenájmom Domu kultúry. Materiál je predložený z dôvodu, že je podaná žiadosť,
ktorá musí byť prerokovaná na zasadnutí MsZ.
PhDr. Daniel Andráško – tento materiál je tu predložený už po tretíkrát, pretože máme snahu
kino zdigitalizovať, keďže je to potrebné. Materiál č. 33 je predložený preto, že niekto niečo žiada
od mesta a mesto sú poslanci. Na digitalizáciu kina dostaneme pôžičku od Audiovizálneho fondu,
ktorú budeme splácať z predaja lístkov. Kino by bolo zdigitalizované už v septembri.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala výhrady k tomuto materiálu. Čo sa týka
materiálu č. 33, považuje ho za nekompetentný. Takýto materiál potrebuje perfektný projekt a nie
zopár rukou napísaných strán.
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Ing. Daniela Galandová – aký bude právny postup, ak budú schválené oba materiály?
JUDr. Ján Paľovčík – mat. č. 33 – predkladal ho on, ale zo žiadosti predkladateľa nevie
povedať, čo predkladateľ plánuje, pretože nepredložil žiadny projekt.
Ing. Jozef Savka – navrhuje z rokovanie stiahnuť materiál č. 9 aj č. 33.
Ing. Štefan Milovčík – je síce pravda, že žiadosť do Audiovizuálneho fondu je možné podať aj
neskôr, ale už tam nemusia byť finančné prostriedky a potom nás bude stáť digitalizácia oveľa viac.
Nespájal by materiál č. 9 s materiálom č. 33. S pánom Križánekom môžeme komunikovať ohľadom
jeho žiadosti aj vtedy, keď kino zdigitalizuje mesto.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. digitalizáciu kina Centrum Snina,
2. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v súlade
s výzvou, ktorú vyhlásila rada audiovizuálneho fondu o podpornej činnosti Audiovizuálneho
fondu v programe č. 4 so zameraním na digitalizáciu kín za účelom realizácie projektu
„Digitalizácia kina Centrum Snina“,
3. spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových nákladov projektu, t. j. 9 194,- EUR,
4. pôžičku z finančných zdrojov Audiovizuálneho fondu v sume max. 43 815,- EUR s úrokovou
sadzbou 1 % p. a. formou splátok rozvrhnutých na 3 roky.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 4 poslanci
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 535/2014

10. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Ing. Zdenek Snítil – pri vypisovaní verejnej súťaže dodržať podmienky, ktoré boli doteraz
realizované – čo sa parametrov a údržby týka, aby nám nepribudli lacnejšie svietidlá, ktoré budú
potrebovať drahšiu údržbu – vieme, ako to pri verejných obstarávaniach chodí – verejné
obstarávanie nastaviť tak, aby sa mohla uchádzať aj naša VPS-ka – úloha.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s čerpaním finančných prostriedkov z úveru zo
Slovenskej sporiteľne, a. s., pre rok 2014 vo výške maximálne 250 000,- € na investičné akcie
uvedené v prílohe uznesenia.
Príloha uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 09. 07. 2013,
č. 429/2013 a návrhu rozpočtu mesta Snina na rok 2014, v ktorej je navrhovaná výška druhej tranže
úveru 250 000,- € (v súlade s podmienkami úverovej zmluvy), predkladáme na schválenie súhlas
s čerpaním finančných prostriedkov na konkrétne investičné akcie z úverových zdrojov v sume
250 000,- €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na spolufinancovanie projektu
„Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina“ v sume 215 414,- € a spolufinancovanie projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. 1 a 2“ v sume 34 586,- €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 536/2014

11. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Ing. Štefan Milovčík – počas prestávky bol upozornený od poslancov, že tento materiál nebol
prerokovaný vo finančnej komisii. Vysvetlili sme si aj dôvody, prečo, ale je tu návrh na stiahnutie
tohto materiálu z dnešného rokovania. V polovici marca by sa malo zvolať zasadnutie
k spolufinancovaniu malého kaštieľa, takže je možné tento materiál predložiť na toto zasadnutie
a dovtedy bude prerokovaný aj vo finančnej komisii. Takže ako predkladateľ materiálu ho
z rokovania sťahuje.
Ing. Zdenek Snítil – na najbližšie zasadnutie MsZ predložiť návrh vysporiadania pozemkov na
starom cintoríne obdobe, ako mesto postupovalo pri odkúpení pozemkov na novom cintoríne zrušením vlastníctva za náhradu stanovenú súdom. Osobne si myslí, že pre mesto je to
najprehľadnejšia cesta s dodržaním hospodárneho použitia finančných prostriedkov. Treba to dať
posúdiť aj do komisií, a do úpravy rozpočtu zahrnúť už aj túto sumu;
- do rozpočtu pridať aj 50 000,- € na 3. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia - úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2014 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 237 831 €,
- zvýšenie výdavkov o 298 141 €,
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o 253 180 €,
- zníženie výdavkov o 97 536 €,
- zvýšenie príjmov o 215 954 €,

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

Príjmy
Výdavky
10 296 299 € 9 976 279 €
2 217 864 € 2 948 348 €
750 954 €
340 490 €
13 265 117 € 13 265 117 €

Prebytok/Schodok
+320 020 €
- 730 484 €
+410 464 €
0€

Materiál stiahnutý z rokovania.

12. Chodník na Ul. Jesenského v Snine – priame zadanie pre VPS Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadanie realizácie zákazky stavby „Chodník na
Ul. Jesenského v Snine“ zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 537/2014

13. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2013
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
Ing. Jaroslav Matis – mesto by sa malo zaoberať motiváciou náčelníka a policajtov mestskej
polície (nie iba finančnou, ale aj čo sa hodností týka), pretože za posledné dva roky urobila kus
práce, svedčia o tom aj výsledky, ktoré sú uvedené v tejto správe;
- je potrebné zmapovať čierne skládky na území mesta a vypracovať finančnú analýzu čo sa
týka nákupu fotopascí a navrhnúť spôsob kontroly týchto lokalít – úloha.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e
polície Snina za rok 2013.

na

ve d om ie

správu o činnosti Mestskej

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 538/2014

14. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011
a 111/2011 zo dňa 27. 09. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Igor Latta – prečítal poslanecký návrh od skupiny poslancov.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) Ing. Miroslava Baloga z dôvodu zániku mandátu poslanca MsZ z funkcie predsedu komisie
finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
b) Ing. Jaroslava Matisa z funkcie člena komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený
uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
c) Ing. Viliama Kapraľa na základe písomného vzdania sa zo dňa 03. 01. 2014 z funkcie člena
komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 111/2011 dňa 27.
09. 2011,
d) Alexandru Fečíkovú na základe písomného vzdania sa zo dňa 17. 01. 2014 z funkcie členky
komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi, kde bola
zvolená uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
e) Ing. Jaroslava Regeca z funkcie podpredsedu komisie finančnej a správy majetku, kde bol
zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
volí
a) Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ, za predsedu komisie finančnej a správy majetku,
b) Ing. Jaroslava Matisa, poslanca MsZ, za podpredsedu komisie finančnej a správy majetku,
c) Ing. Danielu Galandovú, poslankyňu MsZ, za člena komisie finančnej a správy majetku,
d) Martu Takáčovú, Jána Bottu 199/29, Snina za členku komisie regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi.
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e) Ing. Jána Čabalu, gen. Svobodu 2770/13, Snina za člena komisie finančnej a správy
majetku,
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis - 4
poslanci
zdržala sa: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslankyňa
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
Poslanecký návrh nebol schválený.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) Ing. Miroslava Baloga z dôvodu zániku mandátu poslanca MsZ z funkcie predsedu komisie
finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
b) Ing. Jaroslava Matisa z funkcie člena komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený
uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
c) Ing. Viliama Kapraľa na základe písomného vzdania sa zo dňa 03. 01. 2014 z funkcie člena
komisie finančnej a správy majetku, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 111/2011 dňa 27.
09. 2011,
d) Alexandru Fečíkovú na základe písomného vzdania sa zo dňa 17. 01. 2014 z funkcie členky
komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi, kde bola
zvolená uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
volí
a) Ing. Jaroslava Matisa, poslanca MsZ, za predsedu komisie finančnej a správy majetku,
b) Ing. Danielu Galandovú, poslankyňu MsZ, za člena komisie finančnej a správy majetku,
c) Ing. Daniela Roška, Strojárska 1832/93, Snina za člena komisie finančnej a správy majetku,
d) Martu Takáčovú, Jána Bottu 199/29, Snina za členku komisie regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková – 6 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 8 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k predkladanému materiálu žiadne uznesenie.
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15. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov mesta do
rád škôl
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a Ing. Miroslava Baloga z funkcie člena rady škôl
zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava a Základnej umeleckej školy Ul. študentská 1447,
d e l e g u j e za člena rady škôl zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava a Základnej umeleckej
školy Ul. študentská 1447 Mgr. Martu Birkovú.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: Mgr. Marta Birková – 1 poslankyňa
nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 539/2014

16. Žiadosť o súhlas na schválenie Súkromnej základnej umeleckej školy – ART Folk
v Snine zriaďovateľky Emílie Vantarovej
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe žiadosti Emílie Vantarovej, Ul. 1. mája 2058/10,
Snina s ú h l a s í so zriadením Súkromnej základnej umeleckej školy v Snine a jej zaradením
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01. 09. 2015.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.

17. Zmena Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho a osvetového strediska
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb, PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ
Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í Zriaďovaciu listinu Mestského kultúrneho
a osvetového strediska v Snine v znení doplnku č. 1, n a h r á dz a ju novou Zriaďovacou listinou
Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine, ktorá je uvedená v prílohe tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 540/2014

18. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemky v areáli
čerpacej stanice ÖMV Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o priebehu obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľností – pozemky v areáli čerpacej stanice ÖMV
Snina, r u š í obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vyhlásenú na základe uznesenia
MsZ č. 519/2013 zo dňa 17. 12. 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 541/2014

19. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – skládka TKO Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovení §§ 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,
schvaľuje
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou obchodnej verejnej súťaže, a to:
- vrátnica TKO č. s. 3823 na parc. č. 6029/7,
- garáže a dielne – skládka TKO č. s. 3824 na parc. č. 6029/6,
- pozemky: - parc. č. 6029/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 896 m2,
- parc. č. 6029/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 627 m2,
- parc. č. 6029/3 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 404 m2,
- parc. č. 6029/4 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 309 m2,
- parc. č. 6029/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 087 m2,
- parc. č. 6029/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59 m2,
- parc. č. 6029/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28 m2,
- parc. č. 6029/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 71 m2,
- parc. č. 6034/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 167 m2,
- parc. č. 6034/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 230 m2,
- parc. č. 6034/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 441 m2,
- parc. č. 6034/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 032 m2,
- parc. č. 6045/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 451 m2,
všetko k. ú. Snina, vedené na liste vlastníctva č. 3200, vedeného Okresným úradom Snina –
katastrálny odbor, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom č. 57/2012 vypracovaným
znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, t. j. min. 981 000,- €;
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“, ktoré
tvoria prílohu uznesenia,
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie
a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení:
- Mgr. Vladislav Mika,
- Ing. Jaroslav Regec,
- Mgr. Ľubov Reháková,
- Ing. Jana Rosičová,
- JUDr. Ján Paľovčík.
Materiál stiahnutý z rokovania MsZ.
20. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – CVČ Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) nájomné vo výške 1,00 €/hodina za nájom mestskej športovej haly v rozsahu 5 x 2 hod.
v období od 03. 03. 2014 do 07. 03. 2014, vždy v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod., za
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účelom zabezpečenia mimoškolských aktivít počas jarných prázdnin, pre Centrum voľného
Snina, IČO: 37873733,
b) nájomné vo výške 1,00 €/hodina za nájom mestskej športovej haly v rozsahu 1 hodina
týždenne, vždy v piatok v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod v období od 01. 03. 2014 do
26. 06. 2014, za účelom zabezpečenia Florbalového krúžku pre stredné školy, pre Centrum
voľného Snina, IČO: 37873733.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasovala: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 542/2014

21. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská – Mestský futbalový
klub Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je:
- veľké trávnaté ihrisko a malé ihrisko s umelou trávou, nachádzajúce sa na pozemku parcelné
číslo 5971/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 775 m², zapísaného na
liste vlastníctva č. 5037, v katastri nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres Snina, obec
Snina, katastrálne územie Snina,
- stavba – telocvičňa súpisné číslo 1992 postavená na parcele číslo 5971/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 234 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 5037, v katastri
nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina,
- nebytové priestory – klubovňa, práčovňa, posilňovňa a dve šatne, nachádzajúce sa na pozemku
parcelné číslo 5971/9, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 388 m², zapísaného
na liste vlastníctva č. 5037, v katastri nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres Snina, obec
Snina, katastrálne územie Snina,
pre Mestský futbalový klub Snina, hráči žiackych kategórií, IČO: 17146780, ktorý požiadal
o prenájom vyššie citovaných nehnuteľností za nájomné 1 ,- €/mesiac za účelom zabezpečenia
tréningového procesu hráčov v žiackych kategóriách v období od 01. 03. 2014 do 31. 12. 2014.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MFK nemá dostatok finančných
prostriedkov na prenájom v zmysle VZN a tiež nemá iné možnosti, kde by mohli zabezpečiť
tréningový proces. Všetky vyššie citované nehnuteľnosti sú v správe ZŠ Budovateľská v Snine.
22

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr.
Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 543/2014

22. Petícia na odkúpenie dvoch bytových domov mestom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – je potrebné vstúpiť do jednaní, aby sa zistilo, či nie je statika v týchto
domoch narušená a do akej miery ohrozuje život ľudí. Inak je situácia na sídlisku I veľmi zlá,
hlavne čo sa neporiadku a hluku týka, ale aj fyzických útokov na obyvateľov.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e petíciu obyvateľov sídliska I na
odkúpenie dvoch bytových domov Ul. študentská 1468 a Palárikova 1606 v Snine mestom Snina,
n e o d p o r ú č a odkúpenie bytového domu na Ul. Palárikovej mestom Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 544/2014

23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – byt č.
72 na Ul. Komenského 2660, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný 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 - byt č. 72 na prízemí, vchod 1
v bytovom dome s. č. 2660 na Ul. Komenského, postaveného na pozemku parc. č. CKN 857/63
a zapísaného na liste vlastníctva č. 6039, katastrálne územie Snina a spoluvlastníckeho podielu
74/4304 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckeho
podielu 74/4304 na pozemku parc. č. CKN 857/63, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 734 m2, zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 545/2014

24. Prenájom nehnuteľného majetku – pozemku mesta Snina pre Europrojekt Lambda 11
SK, s. r. o., Pražská 502, Košice
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnku 1 a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na prenájom nehnuteľného majetku mesta pre spoločnosť Europrojekt
Lambda 11 SK, s. r. o., so sídlom: Pražská 502, 040 11 Košice, IČO: 35 873 060.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 1121/215, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 742 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na predmetnej parcele zrealizuje
výstavbu spevnených plôch a 56 parkovacích miest, ktoré sú súčasťou objektovej skladby
stavby „Obchodné centrum sídl. Komenského Snina – II. etapa“, pre obyvateľov bytových
domov sídl. Komenského;
b) zmluvný prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 1121/215, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 742 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre Europrojekt Lambda 11 SK, s. r. o., so sídlom: Pražská 502, 040 11 Košice, IČO:
35 873 060, za nájomné vo výške 1,- € ročne za prenajatý pozemok, na dobu určitú - počas
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realizácie stavby „Obchodné centrum sídl. Komenského Snina – II. etapa“. Po zrealizovaní
bude stavba – parkovisko na pozemku parc. č. CKN 1121/215 odpredané Mestu Snina za
1 €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Emília Mydlová, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 546/2014

25. Zmena uznesenia MsZ č. 443/2013 – Ondrej Petrišin
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – uznesenie sa mení z dôvodu, že pri zameraní sa zistilo, že tento
pozemok nie je vhodný na výstavbu garáže z dôvodu, že boli zistené posuny pri výstavbe ostatných
garáží.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č.
443/2013 zo dňa 09. 07. 2013, ktoré znie takto:
„v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
– odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/101, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 18 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-94/2013, vyhotoviteľa GeoReal East,
s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 12. 2013 Správou katastra Snina pod
G1-9/2013, z pozemku parcelné číslo CKN 2140/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
4 739 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 380 ,- €, t. j. 21,11 €/m2,
určenú na základe znaleckého posudku č. 16/2013 zo dňa 27. 12. 2013 znalca Ing. Jozefa Galandu,
Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN mesta Snina č.
110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre
Ondreja Petrišina, rod. Petrišin, trvale bytom 069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradí 100,50 € za
vyhotovenie geometrického plánu a 40,- € za vypracovanie znaleckého posudku a náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. 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 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.“.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 547/2014

26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 398/109
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – ako predseda komisie výstavby si bol aj s inými poslancami pozrieť
predmetný pozemok osobne. Je potrebné, aby si p. Demjan vyžiadal súhlasné stanoviská majiteľov
susediacich garáží – ide o 6 občanov, že nemajú žiadne výhrady voči výstavbe tejto garáže – úloha.
Ing. Jozef Savka – najvýhodnejšie by bolo, keby sa tieto rady garáží ukončili a uzavreli
výstavbou garáže. Zabránilo by tak zhlukovaniu neprispôsobivých občanov, ktorí sa tam stretávajú.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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 (cca 18 m2) parc. č.
CKN 398/109, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 871 m2, zapísaného na LV
č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Kukučínovej.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 548/2014
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27. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 7063/31 – Karaščák Jozef, Marián
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
(zo zasadnutia odišiel Ing. Jaroslav Matis – čas 14.30 – počet poslancov 16)
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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 pozemok
parc. č. CKN 7063/31, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 50 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre podielových vlastníkov priľahlého pozemku
parc. č. CKN 7063/3, zap. na LV č. 790, k. ú. Snina a vlastníka pozemku parc. č. CKN 7063/14
a stavby na ňom postavenej – rodinný dom so s. č. 1768, zap. na LV č. 5472, k. ú. Snina – Mariána
Karaščáka, rod. Karaščák, bytom 067 61 Stakčín a pre Jozefa Karaščáka, rod. Karaščák, bytom 069
01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok je pre mesto
prebytočný a vlastníci priľahlého pozemku parc. č. CKN 7063/3 ho užívajú dlhodobo s vedomím,
že je ich, nakoľko bol v minulosti tento pozemok oplotený žiadateľom.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 549/2014

28. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1476/3
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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
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neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti - pozemku (cca 44 m2) parc. č.
CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 876 m2, zapísaného na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Strojárskej ul., pri autobusovej zastávke v Snine.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 550/2014

Anna Dimunová – občianka mesta sídliska I. Vystúpila k rómskej problematike – je to tam
hrozné, je tam hluk, neporiadok, zápach, je riziko nechať vonku deti samé, aby sa hrali. Rómovia
robia neporiadok aj v okolí kontajnerov, pretože ustavične vyhadzujú odpad z kontajnerov vonku.
Hodnota bytov na tomto sídlisku výrazne klesla, byty na tomto sídlisku sú nepredajné. Je tam veľa
starých občanov, ktorí majú strach vychádzať vonku, pretože ich Rómovia okrádajú, bijú, urážajú.
Je tam stále viac a viac cudzích Rómov. Deti nechodia do školy a obťažujú ostatných občanov. Na
sídlisku je už naozaj neznesiteľná situácia. Kamerový systém, ktorý sa tam zaviedol, je k ničomu.
Rómovia už veľmi dobre vedia, čo kamera zaberá a čo nie, pretože tá kamera je pevná, neotáča sa.
Mgr. Katarína Harmaňošová – mesto nezaevidovalo nejaký nárast prihlásených občanov
v týchto bytových domoch. Ak niekto príde požiadať o trvalý pobyt a majiteľ objektu dá k tomu
súhlas, mesto mu zo zákona ten trvalý pobytu musí dať.
Ing. Štefan Milovčík – je potrebné zvolať jednanie najneskôr do polovice marca za účasti p.
Keleša, vlastníka obytných domov - Študentská 1468 a Palárikova 1606, zástupcov sídliska I.,
komisie verejného poriadku, oddelenia sociálnych vecí a rodiny, oddelenia organizačného
a vnútorných vecí, hygienika, statika, zástupkyne primátora, aby sme zistili, kde je problém a aby
sme sa dopracovali k tomu, aby sa bytovky dostali do vlastníctva mesta – úloha.
(na zasadnutie prišiel Ing. Jaroslav Matis – čas 15.15 hod. – spolu 17 poslancov)
JUDr. Ján Maškulík – raz za dva týždne vykonáva MsP kontrolu, čo sa týka pohybu Rómov.
Najviac cudzích Rómov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, máme z Paloty. Na sídlisku je 5 kamier
a všetky sú otočné. Na sídlisko I. pribudnú ešte ďalšie kamery. Hliadky na sídlisku I. sú denne.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje, aby sa zriadila domobrana z dobrovoľníkov, pretože inak
poriadok s týmito neprispôsobivými občanmi neurobíme a rady si nedáme. Na vlastnej koži zažil,
keď jeho mamu dokopali takýto občania v jej vlastnom dome v Medzilaborciach – úloha.
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29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
– časť parc. č. EKN 6006 a EKN 6033, k. ú. Snina – Ing. Peter Čmiľ
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob predaja 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,
a časť pozemku parc. č. EKN 6033, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 20 268 m2,
zapísaných na LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Jesenského v Snine, pre
Ing. Petra Čmiľa a Silviu Čmiľovú, obaja bytom 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníci priľahlého pozemku parc. č. CKN 7533, k. ú. Snina,
ktorý využívajú ako záhradu a chcú časti predmetných parciel odkúpiť, oplotiť, zrekultivovať
a využiť ako pokračovanie svojej záhrady.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 14 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 37/1 – Dušan Jankaj
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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 37/1, druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 854 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Hviezdoslavovej, oproti ZŠ.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
9 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA,
Ing. Jaroslav Matis – 5 poslancov
nehlasovala: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 551/2014

31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 37/1 – DOTY, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – v prípade, že sa cesta popri budove p. Jankaja postaví, musia ju užívať
obaja (p. Jankaj aj p. Kapraľ) a musí byť zrušený ten nebezpečný výjazd od objektu pána Kapraľa.
Taktiež nie je možné, aby predajňa 1. DAY zásobovala svoju predajňu z hlavnej cesty – úloha.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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 37/1,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 854 m2, zapísaného na LV č. 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Hviezdoslavovej, oproti ZŠ.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA,
Ing. Jaroslav Matis – 5 poslancov
nehlasovala: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 552/2014
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32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 3958/527
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – teraz, keď sme schválili mestskú radu, navrhuje, aby sa tento materiál
stiahol z dnešného rokovania a mestská rada by išla na tvar miesta a potom by sme sa k tomu
materiálu vrátili.
Ing. Marián Kníž – ide o nevyužitý pozemok, preto je potrebné to schváliť, veď zatiaľ ide iba
o zámer.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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 c h 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 (cca 40 m2) parc. č. CKN
3958/527, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 642 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Sládkovičovej, časť – Brehy.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Marta Birková, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 553/2014

33. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – budova Domu kultúry
so s. č. 2061 – z dôvodu osobitného zreteľa – ROCK PLUS Production
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – čo na tento návrh hovorí Súkromné centrum voľného času p.
Lojana? Bolo by vhodné tento materiál doplniť o jeho stanovisko – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – ak žiadateľ chce preinvestovať 300 000,- €, mal by predložiť
hodnoverný projekt a nie iba takúto žiadosť.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný 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 c h v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je časť
stavby, nebytové priestory v budove Domu kultúry so s. č. 2061, postavená na parcele č. CKN
37/167, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, o výmere 1 528 m2, konkrétne tzv. estrádna sála, kinosála
a priestory na poschodí, chodba, pre ROCK PLUS Production – Marián Križánek, Vihorlatská
1423/11, 069 01 Snina, IČO: 10 678 417, na dobu 10 rokov za sumu 1 € vrátane všetkých
energií spojených s užívaním priestorov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je znížená
sadzba za prenájom s tým, že žiadateľ v lehote do 6 mesiacov od podpísania zmluvy
preinvestuje z vlastných prostriedkov 300 000,- € do rekonštrukcie týchto priestorov, ktoré
budú naďalej slúžiť k prevádzkovaniu kultúrnych aktivít pre širokú verejnosť.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 6 poslancov
proti: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 10 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

34. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/814, CKN
3958/819 a parc. č. CKN 3958/823 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Štofík
Štefan
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiály č. 34 až 52 – ide v podstate o jeden materiál, len v každom
z nich je iné meno a iné číslo parcely. Ide o odpredaj pozemkov na Gladkovej a Starinskej ulici,
ktorý sa rieši viac ako 8 rokov. Pozemky sú vo vlastníctve mesta, ale tieto pozemky užívajú ľudia,
ktorí tam bývajú, vo viere, že ide o ich pozemky. Mesto tieto pozemky inak využiť nevie.
MUDr. Igor Latta – prosí občanov, aby spolupracovali s mestom, keďže užívajú cudzí majetok
bez akýchkoľvek poplatkov. Prosí pani prednostku, aby posilnila právne oddelenie aspoň o dvoch
ľudí, aby sa zdokumentoval všetok majetok mesta, ktorý užívajú občania vo viere, že je to ich
pozemok – úloha.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
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a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/814, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 305 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/819, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 96 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/823, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Štefana Štofika, rod. Štofik, trvale bytom, 069 01 Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné a vlastník
priľahlého pozemku zapísaného na LV č. 5502, k. ú. Snina tieto pozemky užíva ako záhrady;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 3958/814, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 305 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/819, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 96 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/823, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Štefana Štofika, rod. Štofik, trvale bytom 069 01 Snina, za cenu 747,- € za celkovú
výmeru 406 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej
nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 554/2014

35. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/771, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Petrovka Vasil a Jana
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/771, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 157 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva týchto dotknutých vlastníkov:
- Vasil Petrovka, rod. Petrovka a Jana Petrovková, rod. Macanová, v podiele 9/10,
- Andrea Ivanisková, rod. Ivanisková, v podiele 1/20,
- Lukáš Ivanisko, rod. Ivanisko, v podiele 1/20,
všetci trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,
že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností zapísaných na
LV č. 1950, k. ú. Snina tento pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom postavené drobné
stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/771, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 157 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva týchto dotknutých
vlastníkov:
- Vasil Petrovka, rod. Petrovka a Jana Petrovková, rod. Macanová, v podiele 9/10,
- Andrea Ivanisková, rod. Ivanisková, v podiele 1/20,
- Lukáš Ivanisko, rod. Ivanisko, v podiele 1/20,
všetci trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina, za cenu 351,69 € za výmeru 157 m2 s tým, že kupujúci
uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických
plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 555/2014
36. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/776 a CKN
3958/777 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Chomaničová Emília
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/776, druh pozemku – ostatné plochy. o výmere 17 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/777, druh pozemku – ostatné plochy. o výmere 43 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Emílie Chomaničovej, rod. Hrivňaková, trvale bytom 1. mája,, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a vlastník priľahlého pozemku zapísaného na LV č. 2103, k. ú. Snina, tento pozemok
užíva ako záhradu a má na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. CKN 3958/776, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 17 m2,
- parc. č. CKN 3958/777, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 43 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Emílie Chomaničovej, rod. Hrivňaková, trvale
bytom 1. mája,, 069 01 Snina za cenu 171,- €, za výmeru 60 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66 € za
vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov
v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 556/2014

37. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/772, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Hudák Štefan a Tatiana
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/772, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 167 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Štefana Hudáka, rod. Hudák a Tatiany Hudákovej, rod.
Nemčišinová, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1893, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom
postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/772, druh pozemku – ostatné
plochy o výmere 167 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Štefana Hudáka, rod.
Hudák a Tatiany Hudákovej, rod. Nemčišinová, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina, za
cenu 363,39 € za výmeru 167 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 557/2014

38. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/768, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Čukalovský Juraj a Mária
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/768, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 259 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Juraja Čukalovského, rod. Čukalovský a Márie
Čukalovskej, rod. Smoľaková, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci
priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1893, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady
a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/768, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 259 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do Juraja Čukalovského, rod.
Čukalovský a Márie Čukalovskej, rod. Smoľaková, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina, za
cenu 490,50 € za výmeru 259 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 558/2014

39. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/762, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Harmaňoš Peter a Erika
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

schvaľuje
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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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/762, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 511 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Mgr. Petra Harmaňoša, rod. Harmaňoš a Mgr. Eriky
Harmaňošovej, rod. Lukačejdová, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci
priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 2288, k. ú. Snina tento pozemok užívajú ako záhrady
a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/762, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 511 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Mgr. Petra Harmaňoša,
rod. Harmaňoš a Mgr. Eriky Harmaňošovej, rod. Lukačejdová, obaja trvale bytom Gladkova, 069
01 Snina, za cenu 957,- €, za výmeru 511 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 559/2014

40. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/766, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Hrivňak Michal a Irena
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
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s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/766, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 394 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Michala Hrivňaka, rod. Hrivňak a Ireny Hrivňakovej, rod.
Džuberová, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1913, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom
postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/766, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 394 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Michala Hrivňaka, rod.
Hrivňak a Ireny Hrivňakovej, rod. Džuberová, obaja trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina, za cenu
724,02 € za výmeru 394 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 560/2014

41. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/760, CKN
3958/820 a parc. č. CKN 3958/545 z dôvodu osobitného zreteľa – Harmaňoš Štefan
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
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- pozemok parc. č. CKN 3958/545, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 16 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/760, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 182 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/820, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 85
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Štefana Harmaňoša, rod. Harmaňoš, trvale bytom Československej armády, 069 01
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto
prebytočné a vlastník priľahlých nehnuteľností pozemkov zapísaných na LV č. 4169, k. ú. Snina,
tieto pozemky užíva ako záhrady a má na nich postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 3958/545, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 16 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/760, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 182 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/820, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
85 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Štefana Harmaňoša, rod. Harmaňoš, trvale bytom Československej armády, 069 01
Snina, za cenu 526,50 € za celkovú výmeru 283 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 561/2014

42. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/767, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Hrivňák Ján
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/767, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 345 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Jána Hrivňáka, rod. Hrivňák, trvale bytom Gladkova,
069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre
mesto prebytočný a vlastník priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 7236, k. ú. Snina, tento
pozemok užíva ako záhrady a má na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/767, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 345 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Jána Hrivňáka, rod.
Hrivňák, trvale bytom Gladkova, 069 01 Snina, za cenu 634,35 € za výmeru 345 m2 s tým, že
kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením
geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 562/2014

43. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/813, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Paleta Dušan a Anna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
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s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/813, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 355 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Dušan Paleta, rod. Paleta a Anna Paletová, rod.
Čerevková, obaja trvale bytom arm. generála Ludvika Svobodu 742, Studénka, ČR. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a
vlastníci priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1658 k. ú. Snina, tento pozemok užívajú
ako záhrady a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/813, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 355 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Dušan Paleta,
rod. Paleta a Anna Paletová, rod. Čerevková, obaja trvale bytom arm. generála Ludvika Svobodu
742, Studénka, ČR, za cenu 652,65 € za výmeru 355 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 563/2014

44. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/781, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Gerboc Štefan a Ľudmila
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
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- pozemok parc. č. CKN 3958/781, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 393 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Štefan Gerboc, rod. Gerboc a Ľudmila Gerbocová,
rod. Dunajová, obaja trvale bytom Starinská, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1684, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom
postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/781, druh pozemku – ostatné
plochy o výmere 393 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Štefan Gerboc,
rod. Gerboc a Ľudmila Gerbocová, rod. Dunajová, obaja trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, za
cenu 722,19 € za výmeru 393 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 564/2014

45. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/815 a CKN
3958/821, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Čerevka Ján
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/815, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 680 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
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- pozemok parc. č. CKN 3958/821, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 23 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Jána Čerevku, rod. Čerevka, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné
a vlastník priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1659, k. ú. Snina, tieto pozemky užíva ako
záhrady, na ktorých má postavené aj drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 3958/815, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 680 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/821, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 23 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Jána Čerevku, rod. Čerevka, trvale bytom Starinská 2291/13, 069 01 Snina, za cenu
1 341,- € za celkovú výmeru 703 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 565/2014

46. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/780, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Capulič Juraj a Anna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
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- pozemok parc. č. CKN 3958/780, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 449 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Juraj Capulič, rod. Capulič a Anna Capuličová,
rod. Seňková, obaja trvale bytom Starinská, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1687, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom
postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/780, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 449 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Juraj Capulič,
rod. Capulič a Anna Capuličová, rod. Seňková, obaja trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, za cenu
833,- € za výmeru 449 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 566/2014

47. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/779, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Rjaby Juraj
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/779, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 419 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, do vlastníctva žiadateľa: Juraj Rjaby, rod. Rjaby, trvale bytom Starinská, 069 01
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
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prebytočný a vlastník priľahlého pozemku zapísaného na LV č. 1937, k. ú. Snina, tento pozemok
užíva ako záhrady a má na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/779, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 419 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva žiadateľa: Juraj Rjaby,
rod. Rjaby, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, za cenu 773,- € za výmeru 419 m2 s tým, že
kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením
geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 567/2014

48. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/774 a CKN
3958/775, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Rudžiková Anna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/774, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 360 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/775, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 23 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Anny Rudžikovej, rod. Minčičová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné
a vlastník priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1744, k. ú. Snina, tieto pozemky užíva
ako záhrady, na ktorých má postavené aj drobné stavby;
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b) ) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 3958/774, druh pozemku – ostané plochy, o výmere 360 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/775, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 23 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Anny Rudžikovej, rod. Minčičová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, za cenu
703,89 € za celkovú výmeru 383 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 568/2014

49. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/778, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Miroslav Rjaby a Drahomíra Meričková
Rjabyová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/778, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 354 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do podielového vlastníctva kupujúcich:
- Miroslav Rjaby, rod. Rjaby, bytom Snina, v podiele ½
- Drahomíra Meričková Rjabyová, rod. Blašková, trvale bytom Kukučínova, 069 01 Snina,
v podiele ½,
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1939 k. ú. Snina, tento
pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/778, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 354 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do podielového vlastníctva kupujúcich:
- Miroslav Rjaby, rod. Rjaby, bytom Snina, v podiele ½,
- Drahomíra Meričková Rjabyová, rod. Blašková, trvale bytom Kukučínova, 069 01 Snina,
v podiele ½,
za cenu 650,82 € za výmeru 354 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 569/2014

50. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3958/773, CKN
3958/822, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Minčičová Mária
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/773, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 370 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 3958/822, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 m2, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina,
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do podielového vlastníctva týchto dotknutých vlastníkov:
- Mária Minčičová, rod. Hricgová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, v podiele 1/2,
- Ivana Guzejová, rod. Minčičová, trvale bytom Strojárska, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Michala Minčičová, rod. Minčičová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Slávka Aľušíková, rod. Minčičová, trvale bytom Komenského, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Zuzana Dutková, rod. Minčičová, trvale bytom Študentská, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a vlastníci priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1729, k. ú. Snina tento
pozemok užívajú ako záhrady a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. CKN 3958/773, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 370 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 3958/822, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 m2, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina,
do podielového vlastníctva týchto dotknutých vlastníkov:
- Mária Minčičová, rod. Hricgová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, v podiele 1/2,
- Ivana Guzejová, rod. Minčičová, trvale bytom Strojárska, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Michala Minčičová, rod. Minčičová, trvale bytom Starinská, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Slávka Aľušíková, rod. Minčičová, trvale bytom Komenského, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
- Zuzana Dutková, rod. Minčičová, trvale bytom Študentská, 069 01 Snina, v podiele 1/8,
za cenu 683,76 €, za výmeru 372 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzaných nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 570/2014

51. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/770, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Regulová Anna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/770, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 272 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva PaedDr. Anny Regulovej, rod. Simkuletová, trvale bytom
Komenského, 069 01 Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný
pozemok je pre mesto prebytočný a vlastník priľahlého pozemku zapísaného na LV č. 1937, k. ú.
Snina, tento pozemok užíva ako záhrady a má na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/770, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 272 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva PaedDr. Anny Regulovej,
rod. Simkuletová, trvale bytom Komenského, 069 01 Snina, za cenu 510,- € za výmeru 272 m2
s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením
geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 571/2014

52. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/769, k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Simkulet Vladimír a Božena
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

schvaľuje
50

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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 3958/769, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 248 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Vladimír Simkulet, rod. Simkulet a Božena
Simkuletová, rod. Pavlišaková, obaja trvale bytom Starinská, 069 01 Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci
priľahlých nehnuteľností zapísaných na LV č. 1694, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady
a majú na ňom postavené drobné stavby;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/769, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 248 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: Vladimír
Simkulet, rod. Simkulet a Božena Simkuletová, rod. Pavlišaková, obaja trvale bytom Starinská,
069 01 Snina, za cenu 474,- € za výmeru 248 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 572/2014
53. Zrušenie uznesení MsZ č. 523/2014 zo dňa 23. 01. 2014 a č. 454/2004 zo dňa 21. 10.
2004
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – navrhuje, aby sa o jednotlivých bodoch v tomto materiáli hlasovalo
osobitne a ku každému bolo prijaté samostatné uznesenie.
Hlasovanie o osobitnom hlasovaní:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
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zdržali sa: --nehlasoval: --MUDr. Igor Latta – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
a) uznesenie MsZ č. 523/2014 zo dňa 23. 01. 2014,
b) uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004 s účinnosťou od 01. 03. 2014.
Hlasovanie o bode a):
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 573/2014

Znenie uznesenie MsZ č. 573/2014:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 523/2014 zo dňa 23. 01. 2014.
Hlasovanie o bode b):
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil
– 9 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo
Znenie uznesenie MsZ č. 574/2014:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
s účinnosťou od 01. 03. 2014.

uznesenie č. 574/2014
uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004

55. Interpelácia poslancov
Ing. Jozef Savka – žiada o vysvetlenie – v akom štádiu je postup prác pri výstavbe cesty
a premostenia k čističke odpadových vôd, v akom stave je výkup pozemkov – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – na posledné rokovanie prišli len dvaja vlastníci pozemkov, preto to
postúpili oddeleniu právnemu, správy majetku a služieb, aby zabezpečili súhlas k odpredaju
pozemkov.
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Emília Mydlová – Europrojekt Lambda SK, s. r. o. - keď žiadali o odkúpenie pozemkov,
napísali, že si robili prieskum trhu a že občania pociťujú nedostatok predajní s priemyselným
tovarom, preto chcú postaviť niečo také ako malý Baumax. Teraz sa chystajú postaviť objekt, kde
budú 3 špecializované predajne a bude tam tovar – športové potreby, textil a drogéria. Takže má
pocit, že ide o zavádzanie. Ako to teda je, je potrebné zachovať pôvodný účel - úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – požiadame o stanovisko investora a odpoveď dáme písomne.
Anton Vass – chce sa opýtať PhDr. Andráška, ako prebehla propagácia mestského plesu,
pretože on nepostrehol žiadnu propagáciu. Je škoda, že takýto ples bol zrušený.
Ing. Štefan Milovčík – hlavným argumentom vraj bola vysoká cena lístka.
PhDr. Daniel Andráško – pri organizovaní takýchto podujatí ideme až do extrémov. Oslovilo
sa osobne okolo 200 až 300 ľudí. Oslovujú sa firmy aj fyzické osoby nielen zo Sniny, ale aj okolia.
Ing. Jaroslav Regec – výherca obchodnej súťaže Houses, s. r .o., máme možnosť vymáhať
finančnú pokutu, pretože odmietol podpísať zmluvu. Ako sme postúpili ďalej? – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – už je to na súde.
Ing. Marián Kníž – chodník cez historický park – je potrebné ho opraviť - úloha.
Ing. Štefan Milovčík – nechceli sme to robiť v jeseni, ale v jari sa to už urobí.
Ing. Marián Kníž – lávka cez Pčolinku pri ZŠ 1. mája – je potrebné tam urobiť nové schody,
pretože je problém hlavne pre starších ľudí zísť z lávky alebo na ňu vyjsť – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – je problém so zrušeným spojom o pol jedenástej.
MUDr. Mária Kostelníková – v Jase sa zmenila pracovná doba a nestíhajú spoj o 14.10 hod.,
preto prosia, či by sa nemohol posunúť na neskoršiu hodinu, pretože na Tablu to majú ženy ďaleko.
Anna Dimunová – problém nie je iba so zrušeným spojom, ale aj to, že často chodí zájazdový
autobus, do ktorého je problém vojsť s kočiarom alebo pre starších občanov.
JUDr. Ján Paľovčík – už je to v štádiu riešenia.
Ing. Zdenek Snítil – vysypať kamennou drťou odstavné plochy na Ul. Palárikovej – medzi
obytnými blokmi „O“,
- situácia s opravou koľají je už neúnosná, pretože to paralyzuje dopravu v meste. Treba
apelovať na železnice a odpoveď železníc prosí zaslať písomne – úloha;
- upozorňuje na bloky 1454 a 1455 na Ul. študentskej, ktoré si pekne upravili svoje okolie,
ale majú problém vyjsť na hlavnú cestu, chýba tam cca 25 metrov chodníka – úloha.
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56. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Snina 03. 03. 2014

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Mgr. Vladislav Mika
Ing. Zdenek Snítil

Zapisovateľka:

Monika Dunajová
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