ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 26. 01. 2012

Prítomní:

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

Ospravedlnený: MUDr. Igor Latta
Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina
Zuzana Krupa, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 127/2011 zo dňa 28. 11. 2011
3. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 128/2011 zo dňa 28. 11. 2011
4. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 28. 11. 2011
5. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 130/2011 zo dňa 28. 11. 2011
6. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 131/2011 zo dňa 28. 11. 2011
7. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 132/2011 zo dňa 28. 11. 2011
8. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 133/2011 zo dňa 28. 11. 2011
9. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 134/2011 zo dňa 28. 11. 2011
10. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
11. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 26. 01. 2012
12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 a o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 01. 2012
13. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
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14. Všeobecne záväzne nariadenie mesta Snina o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomoci z rozpočtu mesta Snina
15. Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 94/2008 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Snina
16. Organizačný poriadok Mestskej polície Snina
17. Investičný zámer „Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji“
18. Spolufinancovanie projektu pre Základnú školu P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20, Snina
19. Oprava striech školských budov
20. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2224/28 – COOP Jednota
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – Július Kočiš
23. Interpelácia poslancov
24. Záver

1.

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík – otvoril dvanáste 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, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Do dnešného programu navrhuje doplniť tieto materiály:
23) Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
24) Vstup Mesta Snina do občianskeho združenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod
Vihorlatom, o. z.
25) Digitalizácia kina Centrum Snina
26) Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Zápasnícky klub
Vihorlat Snina
Ďalej navrhuje z programu vypustiť materiály:
13) Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
22) Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – Július Kočiš
Ing. Jozef Savka – navrhuje do programu zaradiť materiál ohľadom odpustenia nájmu pre
VPS Snina, s. r. o. Pred týmto bodom však zvolať valné zhromaždenie VPS do malej zasadačky.
Anton Vass – do programu navrhuje zaradiť materiál Návrh na prerozdelenie zálohových
dotácií na rok 2012.

2

Ing. Jozef Savka – dostal žiadosť o prešetrenie sťažnosti – navrhuje zaradiť do programu
zloženie komisie.
Hlasovanie o zaradení materiálov č. 23, 24, 25 a 26:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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: –Hlasovanie o vypustení materiálu č. 13:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr.
Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil
- 9 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 6 poslancov
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan - 2 poslanci
nehlasoval: –Materiál č. 13 bol z programu vypustený.
Hlasovanie o vypustení materiálu č. 22:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Michal
Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 8 poslancov
proti: Emília Mydlová - 1 poslankyňa
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 8
poslancov
nehlasoval: –Hlasovanie o návrhu p. Vassa – Návrh na prerozdelenie zálohových dotácií na rok 2012:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž - 2 poslanci
zdržal sa: Ing. Jaroslav Matis - 1 poslanec
nehlasoval: –Ing. Štefan Milovčík – čo sa týka návrhu Ing. Savku – je to veľmi závažný materiál, má to
veľký dosah na celú organizáciu, preto odporúča, aby po prerokovaní v komisiách bol tento
materiál predložený na najbližšie zasadnutie MsZ.
Ing. Miroslav Balog – na VPS by sa mala urobiť mimoriadna dozorná rada, za účasti
všetkých poslancov, ktorí by o to mali záujem, kde by sa prerokovali všetky činnosti, ktoré VPS
vykonávala a nebola krytá objednávkami a rokovalo sa aj o celkovom alebo čiastočnom odpustení
nájmu na rok 2012. Po tomto prerokovaní by sa pripravil materiál na najbližšie zasadnutie MsZ.
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Ing. Jozef Savka – konateľ spoločnosti má tento materiál dobre pripravený, preto by mohol
poslancom priblížil všetky skutočnosti.
Ing. Štefan Milovčík – celú tú analýzu treba vysvetliť, ale myslí si, že cez prestávku sa to
nedá, treba tomu venovať viac času. Preto sa pýta, či o tomto návrhu hlasujeme.
Ing. Jozef Savka – sťahuje svoj návrh.
Hlasovanie za program ako celok:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

Ing. Danielu Galandovú
Mgr. Erika Capa
Ing. Jaroslava Regeca

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Jaroslav Regec - 2 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová - 1 poslankyňa
Ing. Štefan Milovčík - za overovateľov zápisnice určuje:
-

MUDr. Jozefa Homzu
Mgr. Michala Lukšu

za zapisovateľku: p. Ľubicu Lattovú

Ing. Jozef Savka – chce vedieť dôvody, prečo pred zasadnutím MsZ nezasadala mestská
rada.
Mgr. Katarína Harmaňošová – citovala zákona o obecnom zriadení, § 13b. Členom
mestskej rady sú zástupcovia rady. Radila sa so špecialistom na sekcii legislatívy na ZMOS-e s Dr.
Danielou Francenovou, ktorá potvrdila, že sme konali správne a zákon neporušujeme. Keďže máme
dvoch zástupcov, obaja sú členmi mestskej rady – preto sme mestskú radu nezvolávali, pretože by
nebola schopná prijímať platné uznesenia.
Ing. Jozef Savka – je to pre neho prekvapenie, pretože ku dnešnému dňu nevieme, kto je
prvý a kto druhý zástupca. Mať výkon v takejto dôležitej pozícii iba na 4 hodiny, je to zľahčovanie
povinnosti samosprávy na tomto úseku. Nepozná ani funkčné náplne zástupcov.
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Mgr. Katarína Harmaňošová – na predchádzajúcom zasadnutí MsZ p. primátor uviedol,
že menoval druhého zástupcu, je to aj v menovacom dekréte. Čo sa týka okruhu činností, je to
v plnej kompetencii pána primátora.
Ing. Jozef Savka – je potrebné to zverejniť na webovej stránke mesta nie pre neho, ale pre
občanov, aby vedeli, kedy môžu za zástupcom prísť v prípade, že chcú so zástupcom niečo
prejednať.
Ing. Štefan Milovčík – na minulom zasadnutí povedal, kto je prvý zástupca a kto je druhý
zástupca. Prosí Mgr. Rehákovú a Mgr. Lukšu, aby povedali, aká je ich pracovná náplň a odkedy
dokedy sú na úrade. Mgr. Reháková je zástupca pre kultúru, školstvo, sociálnu oblasť a pod. a Mgr.
Lukša je pre oblasť technickú, investičnej výstavby a pod. Úplné znenie pracovných náplní oboch
zástupcov je potrebné dať poslancom písomne – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – zástupkyňou je od 25. 02. 2011, verejnosť o tom bola
informovaná médiami. Potvrdzuje to, čo povedal pán primátor. Od prvého dňa bola vyvesená
tabuľa s úradnými hodinami. Okrem piatku je tu každý deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. a dva dni až
do 14.00 hod. Kanceláriu má na 2 poschodí.
Mgr. Michal Lukša – pracuje každý nepárny týždeň od 8.00 hod. do 15.30 hod. Kanceláriu
má na 3 poschodí – je tam tabuľka.
Ing. Jozef Savka – je problém toto, čo tu teraz odznelo, zverejniť na webovej stránke
mesta? Vypustili sme bod č. 13 – zloženie mestskej rady. To do ďalšieho zasadnutia MsZ nebude
žiadne zasadnutie mestskej rady? Chce povedať, že 5. januára, keď nepodpísal uznesenia, zvolal p.
primátor mestskú radu. A teraz nie je uznášania schopná? Je toho názoru, že do doby zaradenia
ďalšieho člena, poprípade vypustenia jedného člena, je možné fungovanie, pretože mestská rada je
poradným orgánom p. primátora.
2. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 127/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
MUDr. Jozef Homza – je potrebné to okomentovať, pretože verejnosť nevie, o čo sa jedná.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal dôvodovú správu. Uznesenie sa týka nájmu cirkevnej MŠ.
Na schválenie tohto uznesenia a teda aj bodov č. 3 až 9 je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
Ing. Štefan Milovčík – tieto uznesenia nepodpísal z dôvodu, že nechcel zrušiť fungovanie
MŠ, Matice slovenskej, galériu a pod. Dnes sa koná zasadnutie MsZ z dôvodu, že poslanci v zmysle
zákona musia do 60 dní nepodpísané uznesenie potvrdiť.
Mgr. Erik Cap – pýta sa, či bude toto potvrdené uznesenie platné, keďže v uznesení je
dátum účinnosti od 01. 12. 2011. Nebude to prekážať? Nebolo by vhodné tento dátum zmeniť?
Ing. Pavol Marinič – uznesenie sa musí potvrdiť presne v takom znení ako bolo
schvaľované 28. 11. 2011. Táto účinnosť sa nedá dodržať, čiže následne mestský úrad pripraví
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zmluvy, ktoré musia podpísať obe strany a odvtedy budú ten nájom platiť. Kto nebude súhlasiť,
zmluvu nepodpíše.
JUDr. Ján Paľovčík – po schválení bude uznesenie platné, ale nebude možné zabezpečiť
vykonateľnosť uznesenia od 01. 12. 2011.
Ing. Jaroslav Regec – ešte raz prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 127/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž - 3 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec - 4
poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass - 9 poslancov
nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
3. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 128/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom na
výmenníkovú stanicu pre Gréckokatolícku cirkev Brehy.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 128/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 116/2007 zo dňa 06. 06. 2007
s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž - 3 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton
Vass - 5 poslancov
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 8
poslancov
nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
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4. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov v Dome kultúry pre Galériu Andrej Smolák.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 129/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í bod 2 uznesenia MsZ č. 556/2009 zo dňa 26. 03.
2009 s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav
Matis, Ing. Jozef Savka - 6 poslancov
proti: Ing. Jaroslav Regec - 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal
Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass - 9 poslancov
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
5. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 130/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov na ZŠ Budovateľskej pre MUDr. Adamkovičovú a PaedDr. Mihókovú.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 130/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 789/2010 zo dňa 24. 06. 2010
s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Matis, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal
Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 8
poslancov
nehlasovali: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
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6. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 131/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov pre MŠ na Ul. vihorlatskej.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 131/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenia MsZ č. 620/2005 zo dňa 01. 08. 2005, č.
767/2006 zo dňa 09. 02. 2006, č. 785/2006 zo dňa 14. 02. 2006 s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, - 4 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
- 5 poslancov
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal
Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 8
poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
7. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 132/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov na ZŠ 1. mája pre MUDr. Pacolovú.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 132/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 540/2009 zo dňa 26. 03. 2009
s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav
Regec - 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Zdenek Snítil - 9 poslancov
nehlasovali: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
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8. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 133/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov v Dome kultúry pre Annu Džupinkovú – Horiaca ruža.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 133/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998
s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec - 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
nehlasoval: Anton Vass - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
9. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 134/2011 zo dňa 28. 11. 2011
Písomný materiál predložil Ing. Marián Kníž, poslanec MsZ. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Jedná sa o nájom nebytových
priestorov v Dome kultúry pre Maticu slovenskú.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r dz u j e uznesenie MsZ č. 134/2011 zo dňa 28.
11. 2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenia MsZ č. 339/1993 zo dňa 25. 11. 1993
a č. 414/2001 zo dňa 08. 02. 2001 s účinnosťou od 01. 12. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis - 3 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 4 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil
- 8 poslancov
nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
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10. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora. Spracovala
Monika Dunajová, zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 183/2012

11. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 26. 01. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Marián Kníž – má otázku na hlavného kontrolóra – str. 7, dodatok č. 5 zmluva o dielo
– je tam uvedené, že sú tam nezrealizované stavebné práce – aké sú to práce? Str. 7, dodatok č. 4
zmluva o dielo – MŠ Budovateľská – chýba tam uznesenie – bolo k tomu prijaté uznesenie?
Ing. Lýdia Gičová – dodatok č. 5 sa týka zmluvy o dielo na stavbu Revitalizácia námestia
Centrum – doplňujúce a nezrealizované práce sú tie práce, ktoré boli predmetom projektovej
dokumentácie ale neboli obsiahnuté vo výkaze výmer. Projektant v rámci realizácie projektovej
dokumentácie urobil vo výkaze výmer počtovú chybu a nebol tam zohľadnený jeden druh dlažby.
Sú tam aj ďalšie doplňujúce stavebné práce, ktoré vzišli z toho, že projekt bol spracovaný v roku
2006 a od toho času sa zrealizovala nejaká stavebná činnosť na námestí a jednoducho niektoré
vstupy do objektov museli byť zrealizované inak ako bolo uvedené v projektovej dokumentácii
(bezbariérový prístup a pod.). Ďalšie práce sú na prestrešenie verejných WC – pôvodné prestrešenia
tvorila pavlač, ktorá bola vlastníkom odstránená a preto bolo potrebné urobiť nové prestrešenie.
Nezrealizované práce sú práve tu – namiesto zábradlia sa robilo nové prestrešenie. Doplňujúce
stavebné práce sú pri odvodňovaní námestia.
Ing. Jozef Savka – str. 6 uznesenie 8 – mestská rada odporučila zámenu časti pozemkov na
Ul. kpt. Nálepku a riešenie problémov občanov časti Majer. Bola daná výzva, ktorá bola zverejnená
koncom minulého roku. No stavba však nesplnila podmienky zverejnenej výzvy operačného
programu životné prostredie – ochrana pred povodňami. Chce, aby si mesto zobralo za úlohu
a pripravilo návrh predpokladaných finančných nákladov z rozpočtu mesta na zrealizovanie
protipovodňovej ochrany – úloha.
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Ing. Jozef Savka - Revitalizácia námestia Centrum – žiada, aby hlavný kontrolór do
budúceho MsZ pripravil informáciu o celkových nákladoch na tento projekt aj s dodatkami –
rozdeliť to na financie z mesta a financie z EÚ – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – protipovodňové opatrenia – máme spracovanú projektovú
dokumentáciu pre územné konanie s tým, že zmluva o dielo s projektantom bola uzatvorená tak, že
ďalší stupeň projektovej dokumentácie sa dá spracovať v tom prípade, ak pôjdeme do výzvy, aby
sme nemali "šuflíkový" projekt. Nevie povedať, koľko by stáli stavebné práce, keď projektant robil
projekt, v tom čase hovoril o sume 15 mil. bývalých Sk. Ale je to hrubý odhad.
Ing. Štefan Milovčík – zaktualizovať všetky čísla všetkých zrealizovaných projektov –
zaradiť to do programu najbližšieho zasadnutia MsZ – úloha.
Ing. Daniela Galandová – žiada hlavného kontrolóra, aby sa zameral aj na kontrolu
uznesenia 32/2011, ktorým bola úradu uložená povinnosť poskytovať informácie na webovej
stránke v úplnom rozsahu. Mnohé materiály nie sú zverejňované v plnom rozsahu. Pri
zverejňovaných materiáloch chýbajú mapy, zmluvy a pod.
Ing. Jaroslav Matis – chce sa opýtať na uznesenie 679/2009 – kontrolór konštatuje, že toto
unesenie nie je splnené. Čo ďalej?
Ing. Jana Rosičová – minulého roku sme predkladali materiál, kde boli navrhované
alternatívy, akým smerom sa má mesto uberať. Doteraz sa však poslanci nevyjadrili k tomuto
materiálu. Preto je uznesenie stále nesplnené.
Ing. Jaroslav Matis – zmluvy o produkcii boli podpísané všetky? Pripomienky hlavného
kontrolóra boli odstránené?
Ing. Jana Rosičová – všetky podpísané zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta.
Pripomienky hlavného kontrolóra boli odstránené.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
MsR a MsZ k 26. 01. 2012.

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, 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: Ing. Marián Kníž 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 184/2012
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12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 a o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 01.
2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – chce sa opýtať hlavného kontrolóra na kontrolu dotácií
z rozpočtu mesta – chýbali nejaké doklady, nedostatočné preukázanie využitia finančných
prostriedkov. O ktoré subjekty išlo?
Ing. Pavol Marinič – nedostatky vytýkal futbalistom, zápasníkom a volejbalistom –
prejednal to s nimi a upozornil ich nato, ako to majú v budúcnosti zúčtovávať.
Ing. Jozef Savka – hlavný kontrolór v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonával kontrolu
na úseku bytového hospodárstva – je nárast alebo pokles pohľadávok? Žiada o bližšie
a podrobnejšie vysvetlenie tejto správy. Zamerať sa hlavne na nový bytový dom na Ul. 1. mája.
Koľko bytov je neobsadených a koľko za ne platíme mesačne.
JUDr. Ján Paľovčík – na minulom zasadnutí hovoril, že na marcové zasadnutie MsZ
pripraví materiál ohľadom bytového domu na Ul. 1. mája a pripraví návrh na zmenu VZN.
Ing. Jozef Savka – kontrola školských zariadení – vieme o tom, že v minulom roku sme
mali prípady, že niektoré školské zariadenia dali duplicitné počty – chce sa opýtať, aké boli
vyvodené dôsledky voči týmto zariadeniam.
Ing. Pavol Marinič – táto správa je len sumár správ, ktoré predkladal na jednotlivé
zasadnutia, kde boli predložené podrobne aj s nedostatkami a opatreniami. V januári tohto roku robí
kontrolu, či sa tie opatrenia zrealizovali a v tej správe bude predložené vyhodnotenie.
Ing. Miroslav Balog – citoval časť správy hlavného kontrolóra, ktorá sa týka kontroly ZŠ
Budovateľská. Je to ako báseň. Pre neho je analýza stavu, návrh riešenia a plnenie – toto má
obsahovať kontrola.
Ing. Pavol Marinič – v zmysle zákona o finančnej kontrole sa má kontrola vykonávať –
predbežná, priebežná a následná. Bližšie vysvetlil zákon.
Ing. Marián Kníž – kontrolná komisia zaviazala aj štatutárov organizácií zriadených
mestom, aby komisii predkladali sťažnosti a petície, ktoré sa dotýkajú týchto organizácii.
Mgr. Ľubov Reháková – žiadosť Ing. Michala Štofíka o prešetrenie sťažnosti o prešetrenie
činnosti primátora mesta – dotýka sa to aj jej osoby – sťažnosť dostala 5 minút pred zasadnutím
MsZ 15. 12. 2012. Dňa 05. 01. 2012 po zasadnutí MsZ rozprávala so sťažovateľom, že zástupca
primátora nemôže navrhnúť komisiu na prešetrenie, pretože takéto sťažnosti prešetruje kontrolná
komisia. Oboznámila ho s tým, že jeho sťažnosť postúpi na kontrolnú komisiu. Kontrolná komisia
zasadala, predmetnú sťažnosť prejednávala a odstúpila ju kontrolórovi a v závere bude podaná
informácia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 2011 a výsledky kontrolnej činnosti k 26. 01. 2012.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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. 185/2012

13. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010,
z r i a ď u j e Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, v o l í za členov mestskej rady týchto
poslancov:
- Mgr. Ľubov Rehákovú, zástupkyňu primátora,
- Mgr. Michala Lukšu, zástupcu primátora,
- ................................................................................,
- .................................................................................,
- .................................................................................,
- ..................................................................................
Tento materiál bol stiahnutý z programu rokovania.

14. Všeobecne záväzne nariadenie mesta Snina o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomoci z rozpočtu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku
a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiál je predložený tak, ako bol predložený na predchádzajúcom
zasadnutí MsZ, ale je doplnený o pripomienky, ktoré boli odsúhlasené na zasadnutí MsZ
v novembri. Zmeny sa týkali iba príloh k tomuto VZN.
Ing. Jaroslav Regec – je dobré, že chceme nájsť systém na rozdeľovanie dotácií. Myslí si
však, že v jednej záležitosti by mal byť iný. Osobne má však problém s kompetenciami komisií pri
schvaľovaní dotácií. Život je flexibilný a myslí si, že percentá by mali byť variabilné od – do. Ale je
na poslancoch, či sa s týmto materiálom stotožnia alebo nie.
JUDr. Ján Paľovčík – v odôvodnených prípadoch môže o dotácií rozhodnúť aj mestské
zastupiteľstvo – je to uvedené v § 7 ods. 6.
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Ing. Daniela Galandová – v dodatku sú priority uvádzané inak ako v prílohe. Treba to
zosúladiť.
Ing. Jaroslav Regec – vážne dáva do pozornosti, aby sme sa zamysleli nad tým, aby sme
komisiu mládeže, kultúry, športu a návrh na poskytovanie grantov pretransformovali na komisiu
mládeže, kultúry a športu a tie granty boli v kompetencii správnej rady, ktorá bude vychádzať
z výsledkov volieb. Nič nebráni tomu, aby členovia komisie mládeže boli aj členmi správnej rady.
Ing. Zdenek Snítil – prosí kolegov, aby sme schválili toto VZN a potom hľadali vylepšenia.
Emília Mydlová - § 8 ods. 10 – ako sa pri jednorazovej akcii bude predkladať priebežná
správa v polovici. Treba to nejako preformulovať.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Snina. Text všeobecne záväzného nariadenia tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 11 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza - 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec - 4 poslanci
nehlasoval: Anton Vass - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 186/2012

15. Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 94/2008 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Snina
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ.
Anton Vass – už na minulom zasadnutí MsZ povedal, aby sme najprv zrovnoprávnili deti
a až potom sa bavili o zrovnoprávnení psov.
Ing. Jozef Savka – navrhuje, aby sme toto uznesenie neschvaľovali a to z dôvodu, že tento
doplnok má účinnosť až od 01. 01. 2013. Je presvedčený, že v priebehu roku 2012 nastanú nejaké
legislatívne zmeny. Nemá opodstatnenie držať rok nevykonateľné uznesenie. Môžeme sa k tomu
vrátiť niekedy v novembri 2012. Veľa ľudí nesúhlasí s tým, aby bol poplatok za psov v rovnakej
výške.
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Ing. Zdenek Snítil – neporovnávajme deti so psami. S týmto návrhom prišiel v novembri
2010. Prešiel rok a sme tam, kde sme boli. Keď je vôľa, schváli sa to, ak nie, tak sa to neschváli.
Daň by mala byť rovnaká za všetko. Úľavy si môžeme schváliť aké len chceme.
Ing. Marián Kníž – čo sa týka dane za psa, boli schválené nejaké úľavy. Pýta sa, či sa
občanom, ktorí už daň zaplatili a nevedeli o tých úľavách, či im budú po doložení dokladov vrátené
peniaze.
Ing. Jana Rosičová – áno, ak doložia potrebné doklady, rozdiel sa im vráti.
Ing. Jozef Savka – psa nemá, ale tento návrh si sám odporuje, pretože v doplnku máme
úľavu pre strážnych psov. Ktorý pes v rodinnom dome nie je strážnym psom?
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č.
94/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass - 2 poslanci
zdržalo sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka - 5 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
16. Organizačný poriadok Mestskej polície Snina
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
Ing. Štefan Milovčík – oficiálne privítal na zasadnutí nového náčelníka MsP Snina, JUDr.
Jána Maškulíka.
Mgr. Ľubov Reháková – dôvodová správa je veľmi krátka, preto prosí náčelníka, aby podal
bližšie informácie k tomuto materiálu.
JUDr. Ján Maškulík – organizačný poriadok je spracovaný na základe novej organizačnej
štruktúry mestskej polície. V § 6 sa hovorí o tom, že MsP v Snine budú tvoriť náčelník MsP, 8
príslušníkov MsP a 4 pomocní pracovníci v chránenej dielni. Nové v organizačnom poriadku je
§ 27 a § 28. V § 29 je vymedzení služobný obvod na 6 územných častí. Nový je aj § 32.
V organizačnom poriadku sú vymedzené aj úlohy a činnosť chránenej dielne počas 24-hodinovej
prevádzky. Tento priadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
Mgr. Ľubov Reháková - § 16 – ako bude realizované využívanie služobného psa?
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Ing. Jozef Savka – chce informovať o tom, že náčelník bol na komisii ochrany verejného
poriadku, kde prezentoval tento organizačný poriadok. Členovia komisie sa vyjadrili pochvalne
k činnosti MsP, ale zároveň si myslia, že 8 policajtov je málo na také mesto ako je Snina. Čas
ukáže, či takéto veľké zníženie počtu policajtov bolo rozhodnutím poslancov správne.
JUDr. Ján Maškulík – využitie služobného psa formou spolupráce so štátnou políciou.
Druhá možnosť je tá, že prijmeme policajta, tzv. chovateľa psov, ktorý by mal psa ustajneného
doma a úrad by s ním vypracoval dohodu o ustajnení psa a o využívaní služobného psa.
Ing. Jozef Savka – dáva na zváženie mesta – v chránenej dielni sú 4 pracovníci. V prípade,
že jeden je dlhodobo práceneschopný, na zastupovanie využívame príslušníka MsP. Nebolo by
lepšie prijať ešte jedného pomocného pracovníka do chránenej dielne?
Ing. Jana Rosičová – už sme o tom s náčelníkom rozprávali. Ak by sme prijali piateho
pracovníka, všetkým by sa znížil pracovný úväzok a tým aj plat, ktorý už teraz majú vo výške
minimálnej mzdy. Ak by niektorý z nich bol dlhodobo práceneschopný, riešili by sme to dohodou
s pracovníkom, ktorý je už zaškolený.
Anton Vass – prosí náčelníka o vysvetlenie aký je rozdiel medzi tým, ak osoba kladie
aktívny a pasívny odpor.
JUDr. Ján Maškulík – aktívny odpor je, keď sa osoba bráni, pasívny odpor je, keď si osoba
napr. ľahne na zem, ruky dá pod seba a iba leží.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenia MsZ č. 75/2007 zo dňa 24. 05. 2007 a č.
156/2007 zo dňa 06. 09. 2007, s ch v a ľ u j e Organizačný poriadok Mestskej polície Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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. 187/2012

17. Investičný zámer „Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
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Ing. Štefan Milovčík – tento chodník je veľmi dôležitý, pretože hlavná cesta je veľmi
frekventovaná a bolo na nej už niekoľko vážnych dopravných nehôd. Tento chodník prispieva
k bezpečnosti chodcov. No asfalt na ňom je už v zlom stave.
Ing. Jozef Savka – nie je možné tam zahrnúť aj osvetlenie chodníka?
Ing. Štefan Milovčík – máme neoficiálne správy, že na turistické a rekreačné chodníky má
byť výzva cez ministerstvo dopravy, tak možno by to mohlo ísť do tejto výzvy.
Ing. Daniela Galandová – v prípade, že mesto bude neúspešné, bude sa tento zámer
realizovať z vlastných zdrojov alebo nie? Už trikrát sme boli totiž neúspešný.
Ing. Štefan Milovčík – túto akciu v rozpočte na tento rok nemáme. Ak budeme neúspešný,
potom to budeme riešiť.
Ing. Marián Kníž – parkovanie motorových vozidiel v topoľovej aleji je oficiálne?
Podnikatelia zamestnávajú ľudí, ktorí sú radi, že nemajú autá na tejto ceste, ale tiež si musíme
chrániť svoj majetok a parkovanie by sa malo riešiť mimo topoľovej aleji.
Ing. Zdenek Snítil – osvetlenie chodníka pomocou LED by mohlo byť vstupnou
skúsenosťou. Chce sa opýtať, či sa začalo s prípravnými prácami a vytypovaním trás v rámci mesta.
Čo sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia, boli veľké tlaky, aby sa to súrne robilo a teraz sa
akosi mlčí.
Ing. Lýdia Gičová – oddelenie výstavby pripravuje investičný zámer na rekonštrukciu
verejného osvetlenia do najbližšieho zasadnutia MsZ.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia 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 investičný zámer „Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji“.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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. 188/2012
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18. Spolufinancovanie projektu pre Základnú školu P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Mgr. Juraj
Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina a Monika Šebáková, útvar regionálneho rozvoja.
Mgr. Ľubov Reháková – mesto sa podieľa na spolufinancovaní projektov nie malou
sumou, preto navrhuje, aby verejné obstarávanie pre tieto projekty realizovalo mesto – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spolufinancovanie projektu „Inovácia
obsahu a metód vzdelávania na ZŠ P. O. Hviezdoslava“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu,
Hviezdoslavova 985/20, Snina vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. vo
výške 9 643,87 €.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša, 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. 189/2012

19. Oprava striech školských budov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Mihaliková, útvar školstva.
Ing. Štefan Milovčík – strecha na MŠ Vihorlatská už dlhšiu dobu zateká. Ide síce
o súkromnú materskú školu, ale budova je majetkom mesta. Prosí, aby bol stav strechy posúdený
odborníkom, aby sa nestalo nešťastie – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – komisia školstva navrhuje, aby bola vytvorená pracovná skupina,
ktorá prejde všetky školské zariadenia a zhodnotí stav týchto zariadení, posúdi akútnosť poskytnutia
finančných prostriedkov v spolupráci s oddelením výstavby, oddelením právnym, správy majetku
a služieb a komisiou školstva – úloha. Každý poslanec, ktorý sa chce do tohto zapojiť, je vítaný.
Prvé stretnutie s obhliadkou by sa konalo v stredu na budúci týždeň. Okrem predloženého návrhu je
tu aj poslanecký návrh skupiny poslancov za SMER – SD. Tento poslanecký návrh prečítala.
Ing. Jaroslav Regec – súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny. Vyzýva úrad, aby oslovil
nielen poslancov a zamestnancov, ale aby oslovil aj odborníka na strechy, ktorý vie posúdiť strešný
plášť – úloha. Toto uznesenie hovorí o zapracovaní finančných prostriedkov do rozpočtu mesta,
ale malo by byť uvedená aj predpokladaná výška, pretože netušíme, o akej výške sa bavíme. Prečo
tento materiál nebol predložený na prerokovanie do finančnej komisie? Tá zasadala 24. 01. 2012.
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Ing. Jana Rosičová – projektovú dokumentáciu máme zatiaľ spracovanú iba na MŠ
Vihorlatskú. Bola vysúťažená suma 6 650,- €, ale zmluva nebola uzatvorená, preto budeme musieť
verejné obstarávanie robiť znova. Na ZŠ Budovateľskú zatiaľ projektovú dokumentáciu spracovanú
nemáme ani nebolo robené výberové konanie, takže sumu nevieme povedať. Treba riešiť havarijný
stav. Pracovná skupina nebude posudzovať iba strešné plášte, ale všetky požiadavky, ktoré školské
zariadenia naniesli v priebehu roku 2011. Ide o akékoľvek opravy budov.
Mgr. Ľubov Reháková – prosí právnika alebo prednostku úradu, aby vysvetlili ten dodatok,
ktorý je uvedený v poslaneckom návrhu.
Ing. Jana Rosičová – pôvodná nájomná zmluva je na 1,- € v súlade s uznesením MsZ. Ak
bude prijatý poslanecký návrh, následne bude uzatvorený dodatok nájomnej zmluvy, kde bude
vyrubené nájomné v zmysle platného VZN.
Ing. Marián Kníž – všetci chceme, aby školy fungovali. Je potrebné definovať, či ide
o havarijný stav, alebo len o údržbu či opravu. V roku 2005 sa prenajímatelia MŠ Vihorlatská
v zmluve zaviazali, že všetky opravy si budú financovať z vlastných zdrojov, ak výška nájmu bude
1,- €.
Ing. Jana Rosičová – bežné prevádzkové náklady, opravy a údržby je povinný platiť
nájomca. Ale ak ide o opravy väčšieho rozsahu, tie je povinné platiť mesto, pretože budova je
našim majetkom. V rozpočte na rok 2012 bolo do prebytku hospodárenia presunutých 400 tis. € zo
školských peňazí, z ktorých budú hradené opravy škôl. Zatekanie strechy na MŠ Vihorlatská a ZŠ
Budovateľská je dlhodobé. Strechy zatekajú už od minulého roka. Bolo to predkladané aj do
rozpočtu minulého roku, takže poslanci o tom vedeli.
riaditeľka MŠ Vihorlatská – havarijný stav je veľmi vážny. Strecha zateká už 2 roky.
Objekt je veľký, starajú sa o prevádzkové náklady celej budovy, ale aj o prevádzku areálu okolo
budovy. Budovu doteraz zveľaďovali zo svojich finančných prostriedkov, ale finančne opravu
strechy zo svojich zdrojov nezvládnu.
Ing. Jaroslav Regec – je tu skupina poslancov, ktorá chce, aby si strechu opravila MŠ
Vihorlatská cez zaplatenie nájmu. Je síce pravda, že v roku 2005 sa zaviazali, že si opravy budú
platiť z vlastných finančných prostriedkov, ale toto už nie je opravu, tu ide o havarijný stav.
Dotácie v tom čase boli vyššie ako sú dnes. V roku 2005 mali dotácie vo výške 95 %, teraz majú
88 %. Znížili sme im financovanie a chceme od nich, aby si havarijný stav riešili z vlastných
finančných prostriedkov.
Ing. Štefan Milovčík – ide o našu budovu, a ak sa ju rozhodneme predať, predáme ju aj so
strechou. Škôlka doteraz investovala do nášho majetku a nebolo by fér, aby si strechu financovali
z vlastných zdrojov.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s opravou striech na budove MŠ Vihorlatská
a telocvični ZŠ Budovateľská a so zapracovaním finančných prostriedkov do rozpočtu mesta vo
výške podľa výsledku verejného obstarávania.
Ing. Daniela Galandová – máme doručený poslanecký návrh s tým, že o bode a) a bode b)
sa bude hlasovať samostatne. Prečítala bod a).
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Poslanecký návrh poslancov za SMER – SD:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
a) s opravou strechy na telocvični ZŠ Budovateľská a so zapracovaním finančných
prostriedkov do rozpočtu mesta vo výške podľa výsledku verejného obstarávania,
Hlasovanie za bod a):
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: Emília Mydlová - 1 poslankyňa
zdržali sa: –nehlasoval: –Ing. Daniela Galandová – prečítala bod b).
Poslanecký návrh poslancov za SMER – SD:
b) s opravou strechy na budove MŠ Vihorlatská a so zapracovaním finančných prostriedkov do
rozpočtu mesta vo výške podľa výsledku verejného obstarávania s podmienkou uzatvorenia
dodatku k platnej nájomnej zmluve, kde nájomca bude povinný uhrádzať nájomné v zmysle
platného VZN o nájme od 01. 02. 2012.
Hlasovanie za bod b):
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 7 poslancov
zdržali sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 190/2012

20. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál je v súlade s novým zákonom o podpore cestovného
ruchu. Minulý týždeň sme sa zúčastnili na veľtrhu cestovného ruchu v Inchebe Bratislava.
Založenie takejto organizácie má svoje opodstatnenie.
Ing. Marián Kníž – okolité obce sa zvezú pri meste alebo môžu do toho vstupovať.
Ing. Jana Rosičová – budú schválené stanovy tejto organizácie. Podmienkou je minimálne
5 obcí s tým, že počet ubytovaní musí byť viac ako 50 tisíc. My sme oslovili 5 miest. Oslovené
mestá musia na svojich zastupiteľstvách schváliť tento materiál, aby sa organizácia mohla
zaregistrovať do 15. 03. Inak by sme nemohli požiadať o dotáciu ďalšie dva roky. Príspevok štátu je
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vo výške 90 % zložených členských príspevkov maximálne do sumy vybratej dane za ubytovanie.
Obce môžu do tejto organizácie pristúpiť, ak sa tak rozhodnú. Podmienkou zaregistrovania
organizácie sú dva podnikateľské subjekty. V zákone je povedané, že členovia predstavenstva
musia byť v rovnakom pomere – podnikateľské subjekty aj zakladajúce obce. T akže ak je 6
zakladajúcich miest, tak tam musí byť aj 6 podnikateľských subjektov. Inak by sme niekoho museli
z predstavenstva vylúčiť. Takže riešime ešte tie podnikateľské subjekty. Za mesto Snina to bude
pán Ladislav Jurpák.
Ing. Štefan Milovčík – zatiaľ sme oslovili mestá len preto, aby sme mali tých 50 000
ubytovaní.
Ing. Daniela Galandová – založenie tejto organizácie je dobrým nástrojom na plánovanie
aktivít v cestovnom ruchu.
Ing. Jana Rosičová – zo strany ministerstva sme boli inštruovaný tak, že ak budeme mať
založenú takúto organizáciu a budeme sa uchádzať o eurofondy na podporu cestovného ruchu,
dostaneme aj plusové body.
Ing. Daniela Galandová - prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
sú h l así
so založením Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, s ch v a ľ u j e
1. členstvo mesta Snina v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš,
2. členský príspevok mesta Snina na rok 2012 vo výške 0,20 € na obyvateľa mesta
evidovaného k 31. 12. 2011, t. j. 4 084,- €,
p ove r uj e
primátora mesta Snina zúčastniť sa ustanovujúceho valného zhromaždenia
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, 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. 191/2012

21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2224/28 – COOP –
Jednota
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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JUDr. Ján Paľovčík – zámer bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Na
základe pripomienky hlavného kontrolóra je potrebné upraviť cenu. Cena je určená znaleckým
posudkom, ale cenu vo VZN máme vyššiu. Takže cena bude v zmysle VZN 30,- €/m2. Ide o zónu 2.
Ing. Daniela Galandová – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti - odpredaj
pozemku parc. č. CKN 2224/28, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 119 m2, ktorý bol
vytvorený geometrickým plánom č. 37002341-66/2011, vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka,
F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného pod G1-204/2011, z pozemku parc. č. CKN
2224/22 – ostatné plochy, o výmere 378 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
mesta, za cenu 3 570,- €, t. j. 30,- €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2011 znalca Ing.
Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, pre COOP Jednota Vranov nad
Topľou, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 317372200,
zastúpené predsedom predstavenstva Ing. Františkom Hricom a JUDr. Štefanom Harakaľom,
podpredsedom predstavenstva COOP Jednota, Vranov nad Topľou s tým, že kupujúci uhradí 66,- €
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, 177,- € za vyhotovenie geometrického plánu a 83,26 €
za vypracovanie znaleckého posudku.
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.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, 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: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž - 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 192/2012

22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – Július Kočiš
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 - prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku
priamym predajom. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť – časť (cca 44 m2) pozemku parc. č. CKN
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1476/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 876 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, z dôvodu prístupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec - 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 11 poslancov
nehlasoval: Anton Vass - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomu materiálu žiadne uznesenie.
23. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Ing. Jana Rosičová – tým, že sa schválil Organizačný poriadok MsP Snina, mení sa príloha
Organizačného poriadku MsÚ Snina.
Ing. Daniela Galandová - prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e
Organizačného poriadku Mestského úradu Snina.

n a

ve d om ie

informáciu o zmene

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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. 193/2012

24. Vstup Mesta Snina do občianskeho združenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod
Vihorlatom, o. z.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Štefan Milovčík – oslovila nás JUDr. Iveta Bžánová, že 08. 12. 2011 bola
ministerstvom vnútra zaregistrované toto združenie. Je to tiež v súvislosti s turizmom.
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Ing. Jaroslav Regec – podal niekoľko informácií k tomuto materiálu z pozície bývalého
aktívneho člena Poloniny – občianske združenie. Ide o určitú skupinu ľudí, ktorá má presné
pravidlá. Táto skupina musí tvoriť ucelený celok a musí mať minimálne 10 000 obyvateľov.
Vytvoria si svoje orgány a spracujú integrovanú štúdiu rozvoja územia, ktorá hovorí o rozvoji
o cestovného ruchu, agroturistike, podnikateľského sektora a iných činnostiach, ktoré súvisia
s rozvojom vidieka. S touto stratégiou sa uchádzajú o finančné prostriedky. Upozorňuje na jednu
vec, mesto má 20 000 obyvateľov a tu ide o rozvoj vidieka. Treba preveriť či mesto môže do tejto
skupiny vstúpiť, a ak aj áno, treba si premyslieť a prehodnotiť, či má zmysel vstupovať do tejto
skupiny, keďže nebudeme mať vplyv nato, aby sme dostali finančné prostriedky do mesta, pretože
ide o rozvoj vidieka. Tento návrh je potrebné podrobne rozobrať na komisii rozvoja cestovného
ruchu a ak sa rozhodneme, že do toho vstúpime, tak aj vo finančnej komisii. Preto dáva poslanecký
návrh, ktorý prečítal.
Mgr. Ľubov Reháková – súhlasí s návrhom Ing. Regeca. V tomto návrhu jej chýba výška
členského príspevku a programovacie obdobie 2007 – 2013. Nie je tu priestor pre niečo, keďže
v roku 2013 to končí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í so vstupom Mesta Snina do občianskeho
združenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod Vihorlatom, o. z. a zaväzuje sa plniť všetky
povinnosti, ktoré pre členov MAS Pod Vihorlatom vyplývajú z členstva, tak ako je to uvedené
v stanovách združenia.
Ing. Daniela Galandová - návrhová komisia dostala poslanecký návrh Ing. Regeca, ktorý
prečítala.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z.

správu o činnosti a založení

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 194/2012

25. Digitalizácia kina Centrum Snina
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského
kultúrneho a osvetového strediska Snina.
Mgr. Ľubov Reháková – prosí PhDr. Andráška o bližšiu informáciu k tomuto zámeru.
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PhDr. Daniel Andráško – v roku 1928 mladý nadšenec mesta Snina, pán Soukup, prvýkrát
v krčme premietal 35 milimetrový film s doprovodom klavíra. V Snine kino teda funguje 84 rokov.
Ak sa ku kinu neuskutočňujú nejaké kroky, kino v roku 2013 by sa samo zrušilo, pretože už v tomto
roku je problém zohnať film na 35 milimetrových nosičoch. Filmy sú už vo väčšine na 2D alebo 3D
nosičoch. Preto je tu predložený tento materiál. Aspoň časť prostriedkov na digitalizáciu mesta by
sme mohli získať z audiovizuálneho fondu. V dôvodovej správe to vyjadril aj finančne. Termíny na
odovzdanie projektu sú 15. marec, 15. jún a 15. september tohto roku. Nevieme, čo bude na budúci
rok. Digitalizáciu kina v posledných dňoch schválili aj v Medzilaborciach.
Ing. Jaroslav Regec – o kino je veľmi malý záujem. Naozaj chceme takú veľkú sumu
investovať do kina, keď ich nemáme na rozdávanie a vzhľadom nato, že o kino je naozaj malý
záujem. Ani tento materiál nebol predložený na prerokovanie do finančnej komisie. Mali by sme sa
snažiť o systémovú prácu v oblasti investícií. Chceme zrušiť kamery na zastupiteľstve, lebo
nemáme peniaze? Tak tu je priestor, ako ušetríme. A čo sa týka kamier, upravme rokovací
poriadok, aby poslanci nemali možnosť vystupovať 5-krát, tak ako to funguje vo VÚC a určite sa
tým skráti čas rokovania a skráti sa aj náklady na kamery.
Ing. Štefan Milovčík – rokovací poriadok je len v rukách poslancov. Takto si ho schválili
na začiatku volebného obdobia. Ale naozaj by ho bolo treba upraviť, pretože naťahujeme čas nielen
sebe, ale aj ľuďom, ktorí v nedeľu sledujú vysielanie zastupiteľstva v televízii. Čo sa týka
digitalizácie kina – v ostatných mestách, kde sa digitalizácia uskutočnila, kino sa tým kvalitatívne
vylepšilo a návštevnosť sa tam zvýšila o 100 %.
Anton Vass – digitalizácia určite napomôže zvýšeniu návštevnosti kina. 3D formát určite
priláka do kina podstatne viac ľudí.
Ing. Daniela Galandová – aká je priemerná návštevnosť kina?
PhDr. Daniel Andráško – počas roka je to asi tak 5 000 ľudí. Je to taký priemer. Väčšie
kiná majú prednosť s premiérami, keďže naše kino je okrajové, s premiérami meškáme aj mesiac,
dva. V posledných dňoch je veľká aféra ohľadom pirátskych sťahovaní filmov. To skončí a pre kiná
je to veľká šanca, že viac ľudí sa vráti k návšteve kina.
Ing. Daniela Galandová - prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s digitalizáciou kina Centrum Snina a s jej financovaním z rozpočtu mesta Snina,
2. so zapracovaním finančných prostriedkov vo výške 25 000,- € na inštalovanie audio
systému DOLBY do rozpočtu mesta, najneskôr v termíne do podania žiadosti o poskytnutie
finančnej dotácie na audiovizuálny fond,
3. so zapracovaním ďalších finančných prostriedkov vo výške potrebnej na financovanie
samotnej digitalizácie kina Centrum, najneskôr v termíne predkladania príloh k žiadosti
o poskytnutie finančnej dotácie na audiovizuálny fond.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 6 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jaroslav Matis - 2 poslanci
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zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Michal Lukša, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil 9 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.

26. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Zápasnícky klub
Vihorlat Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová - prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1,- €/deň za nájom
mestskej športovej haly v dňoch:
- 25. 02. 2012 od 7.00 hod. do 18.00 hod. za účelom usporiadania Medzinárodného
turnaja v zápasení kadetov o pohár primátora mesta (za účasti účastníkov zo šiestich
krajín),
- 24. 03. 2012 od 7.00 hod. do 18.00 hod. za účelom usporiadania Majstrovstiev
Slovenska v zápasení kadetov
pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina, IČO: 37872150.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržala sa: Emília Mydlová - 1 poslankyňa
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 195/2012

27. Návrh na prerozdelenie zálohových dotácií na rok 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Anton Vass, poslanec MsZ v Snine.
Anton Vass – komisia navrhuje poskytnúť zálohovú dotáciu tým organizáciám, ktoré ku
dnešnému dňu doručili na mesto žiadosť o poskytnutie dotácie. Ostatné organizácie, ktoré svoje
žiadosti predložia v lehote, bude po prehodnotení ich žiadosti dotácia poskytnutá na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Ing. Daniela Galandová - prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e prerozdelenie zálohových dotácií pre
športové kluby, občianske združenie a cirkevné organizácie vo výške 35 450,- € tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia.
Príloha uznesenia:
Športové kluby:
Mestský futbalový klub Snina
Mládežnícky futbalový klub Snina
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
Mestský tenis club Snina
Mestský volejbalový klub Snina
Stolnotenisový oddiel Snina
Volejbalový klub Snina
Black Tiger Taekwondo Klub Snina
Občianske združenie:
Jednota dôchodcov na Slovensku
Cirkevné organizácie:
Rímsko-katolícka cirkev Námestie Jána Pavla II. Snina
Rímsko-katolícka cirkev Božieho milosrdenstva Snina
Gréckokatolícka cirkev Brehy Snina
Gréckokatolícka cirkev, Pčolinská ulica, Snina
Pravoslávna cirkevná obec Snina

10 000,- €
3 000,- €
7 000,- €
1 500,- €
3 000,- €
1 000,- €
3 000,- €
250,- €

900,- €

1 600,- €
1 600,- €
900,- €
900,- €
1 400,- €

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová - 1 poslankyňa
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis - 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 196/2012

28. Interpelácia poslancov
Ing. Marián Kníž – cena tepla je tohto roku dosť vysoká.
Ing. Štefan Milovčík – hneď, ako sme sa dozvedeli o rozhodnutí úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, kontaktovali sme dodávateľa tepla, ktorý spolu s výrobcom vyvinuli maximálne
úsilie a od včerajšieho dňa je ich rozhodnutie také, že cena tepla nebude navýšená o.23 %, ale len
o.8,3 %, čo je v bývalých korunách z 950,- odsúhlasených len 850,-. Nie je to síce ešte oficiálne,
ale verí, že sa to nezmení.
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Ing. Daniela Galandová – na webovej stránke mesta našla informáciu o kaštieli Snina.
Zaujala ju posledná veta: „Na pracovnom rokovaní bolo dohodnuté, že v najbližších dňoch sa na
stavbe uskutoční obhliadka stavby za účasti projektanta – statika, ktorý prehodnotí súčasný stav
v porovnaní so stavom v čase spracovania projektovej dokumentácie v roku 2008.“ Čo to pre mesto
znamená?
Ing. Lýdia Gičová – na základe obhliadky stavby zhotoviteľom nám bol zaslaný list, kde
nás zhotoviteľ žiada, aby bol prizvaný statik, aby ho nanovo prešiel, či náhodou nešlo k nejakým
posunom. Na základe obhliadky sú viditeľné posuny klenieb v hlavnej miestnosti. Zhotoviteľ nevie,
či tento stav bol v čase spracovania projektu. Máme dohodnuté stretnutie so statikom v pondelok
o 13.00 hod. Po tom rokovaní budeme múdrejší.
Ing. Štefan Milovčík – predpokladaný termín ukončenia celej stavby by malo byť v máji
2013. Takže skrátené asi o pol roka.
Ing. Lýdia Gičová – všetko záleží aj od toho, ako bude prebiehať archeologický výskum na
stavbe.
JUDr. Jaroslav Koco – ako je to s osvetlením priechodov pre chodcov? Plánuje sa to aspoň
na hlavných ťahoch a v akom termíne?
Ing. Štefan Milovčík – je to veľký problém, hlavne v tomto období. Takmer každý tretí
deň musíme prestavovať prepínacie hodiny na verejné osvetlenie. Všetko súvisí s problémom
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tak skoro to asi nebude, ale do tej doby však odporúča, aby
sme hlavne tie frekventované prechody posilnili s osvetlením.
Ing. Zdenek Snítil – kaštieľ – dosť ho to zaráža, pretože ak niekto vstupuje do verejného
obstarávania, tak sa musí oboznámiť so stavom toho, čo preberá. Podarilo sa už nadviazať
spoluprácu s majiteľom stavebnín vo Vihorlate, čo sa týka odstraňovania závad na chodníku. Je
potrebné začať na príprave priestorov, ulíc, kde budeme robiť verejné osvetlenie.
Ing. Lýdia Gičová – asi pred týždňom sme mali stretnutie s majiteľom stavebnín a dal nám
slovo, že do marca, ak budú dobré poveternostné podmienky, urobí nájazdy na bezbariérový
prechod. K verejnému osvetleniu – v decembri a v januári sa realizovala stavba trafostanice na Ul.
Kollárovej a Dukl. hrdinov – dávali sa tam nové stĺpy verejného osvetlenia, dohodli sme
s elektrikármi, že nám tam natiahnu kábel na verejné osvetlenie s tým, že mesto si zaplatí už len
nové svietidlá. Na skúšku by sme tam chceli nainštalovať 6 indukčných lámp. Presvetlenie
prechodov pre chodcov bolo realizované v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia. Do
ďalšieho zasadnutia MsZ chceme predložiť investičný zámer, kde chceme navrhnúť, čo všetko
chceme v meste robiť a je potrebné dať prepracovať projektovú dokumentáciu a to vo variantných
riešeniach na LED svietidlá a indukčné osvetlenie.
Ing. Marián Kníž – RO Rybníky – je to dôležitý materiál a stretnutie ohľadom sfunkčnenia
nefunkčného bazéna bolo zvolané v nevhodnom čase. Prosí, aby takéto stretnutia boli zvolávané
popoludní a nie doobeda, keď sú poslanci v práci – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – veľmi by chcel, aby sme do leta sfunkčnili aj ten nefunkčný bazén.
Termín sme si nevymysleli, prispôsobili sme sa možnostiam príchodu projektantov z Brna
a Prešova.
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Ing. Lýdia Gičová – stretnutie sme prispôsobili projektantom. No na budúce budeme
rešpektovať požiadavku poslancov.
Ing. Štefan Milovčík – čo sa investičnej výstavby týka, veľmi sme sa dopredu nepohli.
Všetky investičné veci sú produktom predchádzajúce zastupiteľstva, takže nového veľa nie je.
Poslanci sa kedykoľvek môžu zastaviť na oddelení výstavby, u zástupcu či u neho a všetky dobré
návrhy akceptujeme.
Ing. Jozef Savka – prístup k ČOV – žiada úrad, aby rokovanie s vodárenskou spoločnosťou
prebehlo čo najskôr, pretože sa tam plánuje rekonštrukcia, tak aby sa do doby rekonštrukcie
vyriešili tie problémy – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – s Ing. Savkom boli na obhliadke a dohodli sa, že sa urobí pracovné
rokovanie.
Ing. Daniela Galandová – areál parku a kaštieľa navštevujú neprispôsobivé osoby.
Zintenzívnia sa hliadky počas rekonštrukcie kaštieľa? Uvažuje sa o nejakom vyčistení náletových
drevín v parku?
JUDr. Ján Maškulík – aj v kaštieli aj v parku sa zvýši hliadková činnosť. Nehovorí, že to
bude každý deň, prispôsobí sa to podľa výkonu a potrieb policajtov.
Mgr. Ľubov Reháková – z pracovného stretnutia k RO Rybníky sú zverejnené na webovej
stránke mesta.
Ing. Miroslav Balog – už traja známi sa ho pýtali, prečo ten biely plech nie je namaľovaný
tak, ako sa patrí. Stále bude tvrdiť, že to delo tam malo svoje miesto.
Ing. Štefan Milovčík – je to znak Slovenska, mal by byť farebný.

29. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 06. 02. 2012

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

MUDr. Jozef Homza
Mgr. Michal Lukša

Zapisovateľka: Ľubica Lattová
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