ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 03. 02. 2009
Prítomní:

Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Ján Čop, zástupca primátora
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
Ing. Ján Harmaňoš
Ing. Štefan Nevoľník
Anton Vass

Ospravedlnený:
Prizvaní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor

JUDr. Ján Paľovčík, právnik MsÚ
Mgr. Eva Mihaliková, oddelenie kultúry a školstva
Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 05. 02. 2009
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Ján Čop, zástupca primátora.
Overovateľ: Anton Vass
Zapisovateľka: Monika Dunajová
Hlasovanie za program:
za: 5

proti: 0

zdržal sa:

K bodu 1) Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 05. 02. 2009
2. Správa o činnosti MsR od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Ján Čop, zástupca primátora. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Mestskej rady
v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 10/2009

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 05. 02. 2009
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Ján Čop a Ing. Jana Rosičová – informovali o priebehu výberového konania na
rekonštrukciu ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Ing. Ján Čop – vo februári by mala byť výzva na námestie. Je tu však problém s katastrom, ale
verí, že sa to vyrieši.
Ing. Jana Rosičová - oprava chyby sa robí od októbra minulého roku.
Ing. Ján Čop – je tu možnosť zámeny pozemkov pri kaštieli za pozemky pri gymnáziu.
Anton Vass – čo s kritériami na prerozdeľovanie dotácií?
Ing. Ján Čop – navrhuje, aby sa na najbližšom zasadnutí rozdelili dotácie na pre jednotlivé
kluby na celý rok.
(na zasadnutie prišiel Ing. Štefan Nevoľník – 13.21 hod. – spolu 6 členov rady)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a MsZ k 05. 02. 2009.
Hlasovanie:
za: 6

berie na

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada prijala

uznesenie č. 10/2009

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 05. 02. 2009
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Pavol Marinič – podal bližšie informácie k predloženému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 05. 02. 2009.
Hlasovanie:
za: 6

be r ie na

proti: 0

ve d o m ie

výsledky kontrolnej činnosti

zdržal sa: 0
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 10/2009

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Pavol Marinič – podal bližšie informácie k predloženému materiálu.
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 2008, s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2009.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

K bodu 2)

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

Rôzne

JUDr. Ján Paľovčík – p. Gábor žiada o reštitučný nárok na pozemok pri starej lekárni. On od
mesta žiada, že ak mu nebude vydaný pozemok, žiada potom o finančné vyrovnanie, keď sa
pozemok odpredá tretej osobe. Pozemok je na liste vlastníctva mesta a mesto nie je v súdnom spore,
pretože p. Gábor nedal reštitučný nárok na mesto ale na Slovenský pozemkový fond a mesto nie je
povinné mu poskytnúť finančné vyrovnanie a pozemok môže odpredať tretej osobe. Je tu uznesenie,
že mesto sa nebude vracať k reštitučným nárokom.
p. Gábor – v roku 1991 si podali reštitučný nárok na pozemok pri starej lekárni. V roku 1993
podali ďalšiu žiadosť o vydanie pozemku na Slovenský pozemkový fond. Odpoveď im prišla asi
taká, že pozemok im nemôže byť vydaný a bol im ponúknutá možnosť na náhradný pozemok. No
nebol im ponúknutý žiadny vhodný pozemok. Preto sa proti tomu rozhodnutiu o vydaní náhradného
pozemku odvolal. Dodnes to však nie je ukončené. Je to na súde, ale prišiel, aby došlo k nejakej
dohode. On navrhuje, aby mu mesto vrátilo pozemok alebo aby mu mesto vyplatilo sumu za tento
pozemok. Alebo sa počká na vyjadrenie súdu a pozemok zatiaľ mesto nebude odpredávať tretej
osobe.
MUDr. Štefan Čopík – pozná tento prípad, ale mesto musí postupovať v zmysle zákona a nie je
možné, aby mesto tento pozemok vydal v zmysle reštitučného nároku.
JUDr. Ján Paľovčík - po právnej stránke je pre mesto najlepšie, keby Slovenský pozemkový
fond vydal rozhodnutie, že mesto má pozemok vrátiť pôvodnému vlastníkovi. Mestu zákon
neumožňuje tento pozemok vrátiť pôvodnému vlastníkovi.
Mestská rada vzala na vedomie návrhy, ktoré navrhol p. Gábor.
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K bodu 2 B)

Prevod nájmu – Rjaby

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
právnik MsÚ.
JUDr. Ján Paľovčík – na tomto byte sú veľké nedoplatky a pohľadávka je nedobytná. Dlh
spôsobil Miroslav Rjaby st. a jeho syn sa zaviazal, že nedoplatky vyrovná, ak byt bude pridelený do
nájmu jemu. Nájomná zmluva pre Miroslava Rjabyho st. končí koncom februára 2009, keďže sa mu
podarilo doručiť rozhodnutie o vypovedaní zmluvy.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú (6 mesiacov)
s Miroslavom Rjabym ml. na byt č. 16 v 1. vchode, ôsme poschodie, bytový dom na Ulici
Palárikovej 1603, za podmienky, že Miroslav Rjaby ml. vyrovná všetky pohľadávky mestu voči
doterajšiemu nájomcovi Miroslavovi Rjabymu st.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 11/2009

6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 90/2008 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
oddelenie kultúry a školstva.
Ing. Jana Rosičová – tento materiál navrhuje stiahnuť z dôvodu, že školským jedálňam klesne
finančný limit na nákup potravín, s čím nesúhlasia vedúce školských jedální na ZŠ a v školských
zariadeniach.

7. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Eva Mihaliková,
oddelenie kultúry a školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 93/2008
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení
sadzieb za tento prenájom.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 10/2009

8. Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Anna Brečková, garant
komisie, na základe návrhu Komisie mládeže, kultúry a športu pri MsZ Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. prerozdelenie zálohových dotácií určených pre športové kluby vo výške 18 600 € tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia,
2. výšku dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta tak, ako je uvedené v prílohe
uznesenia,
3. dotáciu pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina tak, ako je uvedené v prílohe uznesenia,
ukl ad á
Mestskému úradu v Snine v najbližšej zmene rozpočtu navýšiť sumu finančných
dotácií určených pre športové kluby o sumu 7 233 €.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada prijala

9. Voľba člena komisie
s podnikateľmi

uznesenie č. 10/2009

regionálneho

rozvoja,

cestovného

ruchu

a spolupráce

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a Ing. Ondreja Savku, bytom Snina, Študentská
2046/39 z funkcie člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce
s podnikateľmi, ktorý bol za člena tejto komisie zvolený uznesením MsZ č. 12/2007 zo dňa 01. 02.
2007, v o l í
za člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce
s podnikateľmi Martu Takáčovú, nar. 19. 07. 1965, bytom J. Bottu 199, Snina.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009
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10 a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP
KaHR
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Marta Mrázová útvar
regionálneho rozvoja a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia hlavného dopravného ťahu mesta Snina“, ktorý je realizovaný pre Mesto
Snina.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

10 b) Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie verejného
osvetlenia hlavného dopravného ťahu mesta Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Marta Mrázová útvar
regionálneho rozvoja a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
sc h vaľ uj e
zabezpečenie realizácie projektu
„Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia hlavného dopravného ťahu mesta Snina“ po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

10 c) Financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
hlavného dopravného ťahu mesta Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Marta Mrázová útvar
regionálneho rozvoja a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e financovanie projektu „Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného osvetlenia hlavného dopravného ťahu mesta Snina“ vo výške 35,76 %
z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. vo výške 139 154,95 € (t. j. 4 192 182,04 Sk).
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Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

11. Bytový dom 2x12 b. j., blok A, blok B na Ul. 1. mája v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s investičným zámerom, t. j. s realizáciou stavby Bytový dom 2 x 12 b. j., blok A, blok B Ul.
1. mája v Snina,
2. so spôsobom financovania vyššie uvedenej stavby takto:
- 30 % oprávnených nákladov stavby t. j. 271 860 € (8 190 054,36 Sk) z dotácie MVRR SR
na obstaranie nájomných bytov,
- 70 % oprávnených nákladov stavby t.j. 634 350 € (19 110 428,10 Sk) z úveru na obstaranie
nájomných bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na dobu splatnosti 30 rokov pri
úrokovej sadzbe 1%,
- 70 % oprávnených nákladov stavby t. j. 38 870 € (1 170 997,62 Sk z dotácie MVRR SR na
obstaranie technickej infraštruktúry (verejný vodovod, verejná kanalizácia, komunikácia
a spevnené plochy),
- dofinancovanie stavby z vlastných prostriedkov vo výške 119 650,47 € ( 3 604 590,04 Sk,)
3. s predložením žiadosti o úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou
úveru ako aj so záväzkom mesta vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na
zabezpečenie splácania poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti,
4. s predložením žiadosti o dotáciu na obstaranie nájomných bytov bežného štandardu
a technickej infraštruktúry z prostriedkov MV RR SR,
5. so zabezpečením ručenia úveru zo ŠFRB formou záložného práva na nehnuteľnosť – stavbu
prevádzkovej budovy VPS s. č. 2202 a ďalších priľahlých stavieb vrátane pozemkov podľa
znaleckého posudku č. 1/2009 vypracovaného Ing. Jozefom Galandom, Ul. B. Nemcovej
2570, Snina v celkovej sume 834 000,00 € (25 125 084,- Sk),
6. s nájomným charakterom bytov bežného štandardu podľa Výnosu MV RR SR č. V-1/2006
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov po dobu najmenej 30
rokov, ktorý sa zabezpečí záložnou zmluvou v prospech Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja,
7. s prenájmom budúcich bytov nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo Výnose MV
RR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009
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12. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej akcie Revitalizácia areálu
kúpalísk v RO Rybníky Snina od zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2008
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o stave
rozpracovanosti investičnej akcie Revitalizácia areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina od
zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2008.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

13. Investičná akcia Prípojka tepla pre objekt Nemocnice Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Ján Čop – jemu osobne tu chýba finančný analýza. Už dvakrát žiadal firmu Tenergo o jej
predloženie, ale do dnešného dňa nebola predložená.
Ing. Pavol Marinič – podľa neho by nemocnica mala mať záložný zdroj tepla.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e realizáciu investičnej akcie Prípojka tepla pre
objekt Nemocnica Snina, s. r. o., u k l a d á Mestskému úradu v Snine podať žiadosť o získanie
nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os
3. Operačný cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie.
Hlasovanie:
za: 0
Mestská rada prijala

proti: 4

zdržal sa: 2
uznesenie č. 10/2009

14. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/VPS/2008 na nehnuteľný majetok
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č 1/VPS/2008
na nehnuteľný majetok uzatvorenej medzi Mestom Snina a VPS Snina, s. r. o., Snina s účinnosťou
od 01. 01. 2009. Dodatok č. 1 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

15. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľných
vecí uzatvorenej medzi Mestom Snina a VPS Snina, s. r. o., Snina s účinnosťou od 01. 01. 2009.
Dodatok č. 2 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 2
uznesenie č. 10/2009

16. Zrušenie vecného bremena – predkupné právo na odpredaný pozemok KNC 37/215
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zrušenie vecného bremena – predkupného
práva k pozemku KNC 37/215 – zastavaná plocha vo výmere 200 m2, k. ú. Snina, zapísaného
v časti C – Ťarchy na LV č. 6455, k. ú. Snina pod V – 719/02, zapísaného v prospech Mesta Snina
v zmysle Kúpnej zmluvy č. 182/2002/PSM zo dňa 15. 03. 2002.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009
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17. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 2554/13
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. KNC 2554/13 vo výmere 184 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, k. ú. Snina,
pre Katarínu Galandovú, rod. Alušíkovú, bytom Snina, za cenu 180,57 € (5 440,- Sk), t. j. 100 m2
po 0,82 € (25,- Sk/m2) a 84 m2 po 1,16 € (35,- Sk/m2).
Cena je v súlade s VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

18. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 37/238
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Pavol Marinič – pracovníci by pri spracovávaní takéhoto materiálu mali brať do úvahy
všetky platné VZN mesta Snina. Odpredaj tohto pozemku je v rozpore s VZN mesta Snina č.
83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina - § 10 a § 12 – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Snina - odpredaj parc. č. KNC 37/238 vo výmere 308 m2 , druh pozemku – ostatná plocha, za
cenu 15 338,40 € = 462 000,- Sk, t. j. 49,80 €/m2 (1 500,- Sk/m2 ) pre Ing. Štefana Grecka,
rod. Grecko, Snina a Štefana Andrejčíka, rod. Andrejčík, Snina, v podiele po ½.
Cena je v súlade s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 2
uznesenie č. 10/2009

19. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 1476/11
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
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Ing. Pavol Marinič – aj odpredaj tohto pozemku je v rozpore s VZN mesta Snina č. 83/2007.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti - odpredaj
pozemku parc. č. KNC 2554/13 vo výmere 184 m2 , druh pozemku – zastavaná plocha, k. ú.
Snina pre Katarínu Galandovú, rod. Alušiková, bytom Snina, za cenu 180,57 € (5 440,- Sk), t. j.
100 m2 po 0,82 € (25,- Sk/m2) a 84 m2 1,16 € (35,- Sk/m2).
Cena je v súlade s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného
majetku.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2009

20. Voľba hlavného kontrolóra
Ing. Ján Čop – navrhuje, aby sa voľba hlavného kontrolóra dala úplne na záver, až po bode
Rôzne.
Znenie uznesenia MsR č. 10/2009:
Mestská rada v Snine
od p or ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Správa o činnosti MsR od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 05. 02. 2009
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 05. 02. 2009
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
5. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
6. Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2009
7. Voľba člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
9. Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
hlavného dopravného ťahu mesta Snina“
10. Financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia hlavného
dopravného ťahu mesta Snina“
11. Bytový dom 2x12 b. j., blok A, blok B na Ul. 1. mája v Snine
12. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičnej akcie Revitalizácia areálu kúpalísk
v RO Rybníky Snina od zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2008
13. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/VPS/2008 na nehnuteľný majetok
14. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
15. Zrušenie vecného bremena – predkupné právo na odpredaný pozemok KNC 37/215
16. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 2554/13
17. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 37/238
18. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. KNC 1476/11
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
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1. Investičná akcia Prípojka tepla pre objekt Nemocnice Snina, s. r. o.
K bodu 2)

Rôzne

A) Prejednanie žiadosti Miroslava Haburaja o odkúpenie časti parc. č. KNC 1813/257
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Ján Čop - narušili sa tam medziľudské vzťahy tým, že p. Haburaj dal na pozemok závoru
a vlastníci susediacich pozemkov sa nemohli dostať na svoje pozemky. Treba rozhodnúť, čo s tým.
Akokoľvek rozhodneme, stále bude niekto nespokojný.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Miroslava Haburaja, Komenského
2660, Snina o odkúpenie časti parc. č. KNC 1813/257 vo výmere 126 m2 za účelom rozšírenia jeho
areálu, v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie:
za: 1

proti: 1

zdržal sa: 4

Mestská rada k tomto materiálu neprijala uznesenie.
Ing. Jana Rosičová a Ing. Ján Čop – informovali o priebehu výstavy, ktorá sa konala
v Bratislave. Takáto akcia prebieha aj v Prahe a bolo by dobré, keby sme prezentovali náš región aj
tam.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Ján Čop, zástupca primátora.

Ing. Ján Čop
zástupca primátora
Overovateľ: Anton Vass
Zapísala: Monika Dunajová

Snina 05. 02. 2009

