Mestská rada v Snine na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2011 prijala tieto uznesenia:
38/2011
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 15. 12. 2011 a plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2012
3. Návrh plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2012
4. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2012 – 2014
5. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
6. Doplnok č. 3 k VZN č. 94/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
7. Zámer vysporiadania vlastníckych práv – Rímskokatolícka cirkev
8. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – COOP Jednota
9. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 621/12 a CKN 621/11 so
zriadením vecného bremena - PEDIGYN
10. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2238/13
11. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3827/4, CKN 3814/2,
CKN 3815/6 a CKN 3815/7
12. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1629/1 a CKN 2543/2
13. Schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok
14. Návrh podmienok vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov na Námestí
Centrum
15. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky – Kudravá
16. Informácia o plnení uznesenia č. 245/1996 zo dňa 13. 06. 1996 – Galéria MIRO
17. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy, Budovateľská 1992/9, Snina
n e o d po r ú č a schváliť tieto materiály:
1. Zámer vysporiadania vlastníckych práv – MOTOCENTRUM
2. Návrh dohody o mimosúdnom vyrovnaní – Pandula Ján
39/2011
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Dušana Antolika, bytom Snina,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 5078/1, druh pozemku – zastavané plochy, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, za účelom výstavby tvorivej dielne.
40/2011
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Ing. Pavla Onufera, bytom Snina
a Ingrid Demjanovej, bytom Snina o odkúpenie časti pozemku o výmere 42 m2 parc. č. CKN
1121/160, druh pozemku – zastavané plochy, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta
Snina, za účelom výstavby dvoch garáží.

