ZÁPISNICA
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 07. 02. 2018
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Marek Gerboc
Ing. Marián Kníž
Anton Vass, zástupca primátora
Peter Vološin

Ospravedlnené:

Prizvaní:

Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 12. 02. 2018
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Marek Gerboc
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 12. 02. 2018
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 12. 02. 2018
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Marián Kníž – ak bude BRO stratové aj naďalej, zrušíme túto prevádzku?
Ing. Štefan Milovčík – určite nie, pretože zákon o odpadoch nám to nedovolí. Doteraz sme
produkt, ktorý vznikal likvidovaním biologicky rozložiteľného odpadu, nemohli odpredávať, ale
v tomto roku to už bude možné.
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Ing. Boris Pargáč – budeme musieť znášať stratu, ak to bude potrebné.
Marek Gerboc – JUDr. Bžán - ako dopadlo pojednávanie?
JUDr. Ján Paľovčík - žalobca predložil nový návrh na dokazovanie, súd vyzval mesto v lehote
do 14 dní na doloženie písomných podkladov, mesto prostredníctvom AK JUDr. Bžán požadované
listiny doručilo. Pojednávanie bolo odročené na deň 21. 02. 2018. Očakávame, že vtedy už bude
vynesený rozsudok.
Marek Gerboc – p. Smolák – došlo k podpisu zmluvy?
JUDr. Ján Paľovčík – zmluvu mu doručil, zatiaľ ju však p. Smolák nepodpísal. Na zasadnutí
MsZ bude informovať, či je podpísaná alebo nie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledku kontrolnej činnosti ku
dňu 12. 02. 2018.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Marián Kníž – pravidelne sa opakujú nedostatky zo strany riaditeľov škôl. Nie sú žiadne
výstupy z toho. Nemôžeme to tolerovať a stále iba konštatovať. Kontrolné zistenia je potrebné
predkladať na zasadnutia kontrolnej komisie, ktorá dá výstup a odporučí primátorovi spôsob, ako
postupovať voči riaditeľom škôl – úloha.
Peter Vološin – je to na poslancoch, aký záver príjmu k zisteniam hlavného kontrolóra.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
kontrolóra za rok 2017.

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --2

Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

5. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy
v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
Písomný materiál predložila a spracovala Ing. Daniela Galandová, poslankyňa MsZ v Snine.
Ing. Štefan Milovčík – ak majú byť verejné zhromaždenia také, že na nich bude chodiť 5 ľudí,
stále tí istí a zvrhne sa to na krik, odmieta sa takýchto zhromaždení zúčastňovať. Práve preto sa od
zvolávaní verejných zhromaždení obyvateľov upustilo.
Ing. Marián Kníž – bol na verejnom zhromaždení obyvateľov v Michalovciach a bolo to na
úrovni.
Marek Gerboc – finančná komisia nesúhlasí s takýmto VZN, pretože si myslia, že to bude
Facebook na živo. Pojitkom medzi úradom a obyvateľmi sú práve poslanci.
Ing. Štefan Milovčík – občania môžu kedykoľvek prísť na úrad, sú vítaní aj na zasadnutiach MsZ.
JUDr. Ján Paľovčík – úrad je pre občanov otvorený 5 dní v týždni. Úrad nemá nestránkové dni,
takže občan môže prísť naozaj kedykoľvek. Za takýchto podmienok, aké sú uvedené v tomto návrhu,
skončí zhromaždenie fiaskom. Kto zabezpečí moderátora, kto ho zaplatí, kto zaplatí nájom v iných
miestnostiach? Zamestnancom úradu nemôžu poslanci dávať úlohy a v tomto VZN je uvedené, že
„Súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia obyvateľov je aj dátum a čas
konania zhromaždenia obyvateľov, miesto jeho konania, určenie prejednávanej veci a meno
a priezvisko poslanca mestského zastupiteľstva alebo zamestnanca úradu alebo inej osoby, ktorá je
poverená vedením verejného zhromaždenia (ďalej len „moderátor“).“ Problémy budú aj
so zabezpečením hlasovania, za podmienok uvedených v návrhu VZN je to nerealizovateľné, VZN
je robené veľmi narýchlo, je prevzaté z iného mesta, treba o ňom najprv diskutovať.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. xxx/2018
o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia
obyvateľov mesta.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

NEODPORÚČA

3

6. Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali: Ing. Jana Rosičová,
PhD., prednostka MsÚ, Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja,
Ing. Gabriela Nemčíková, referentka finančného oddelenia.
Mgr. Jaroslava Miková – všetkým školám a školským zariadeniam, či sú mestské, súkromné, či
cirkevné, dávame rovnako. Tak to máme schválené vo VZN. Zákon o štátnej správe v školstve hovorí,
že im máme dať 88 % z toho, čo dávame mestským zariadeniam. Ak to chcú poslanci zmeniť, treba
zmeniť VZN.
JUDr. Ján Paľovčík – pripomína, že väčšina elokovaných súkromných zariadení je mimo mesta
Snina. A na zasadnutie MsZ je predložený ďalší návrh na zriadenie elokovaných pracovísk, o ktoré
žiada p. Smolák.
Ing. Marián Kníž – treba to zmeniť, pretože nemôžeme dávať peniaze pre cudzie deti.
Mgr. Jaroslava Miková – ale tie deti sú uvedené v našom Výkaze Škol 40 – 01 podľa stavu
k 15. 09. 2017, hoci navštevujú elokované pracovisko.
Ing. Marián Kníž – nepáči sa mu to, preto na MsZ predloží pozmeňujúci návrh.
Mgr. Jaroslava Miková – tento návrh doplnku je predložený na základe reálnych požiadaviek
riaditeľov škôl a školských zariadení. Niektoré zariadenia by mali prebytok finančných prostriedkov,
niektoré zasa nedostatok. Preto sme to vyrátali naozaj podľa reálnych požiadaviek škôl a školských
zariadení.
Ing. Dana Mariničová – peniaze pre školy prídu v podielových daniach a tie treba prerozdeliť.
Školstvu sme v rozpočte navýšili výdavky o 125 tis. € v nadväznosti na Doplnok č. 6 k VZN
č.115/2012.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: --proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

NEODPORÚČA - na zasadnutie MsZ bude predložený poslanecký návrh
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7. Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 123/2014 o nakladaní s finančnými
prostriedkami v sociálnej oblasti
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana Makajová,
vedúca oddelenia sociálnych služieb a rodiny.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č.
123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

8. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Mária Todáková, poslankyňa MsZ v Snine.
JUDr. Ján Paľovčík – je to poslanecký návrh, ktorý upravuje niečo, čo už v rokovacom poriadku
komisií máme, ale inak pomenované. Okrem komisie sociálnej nie je problém v žiadnej inej komisii
so zápisnicami, či účasťou prizvaných. Viac by privítal, ak by sa riešila podľa platného rokovacieho
poriadku účasť členov komisií – poslancov na zasadnutiach komisií. Viaceré komisie z dôvodu, že
poslanci sa nezúčastňujú zasadnutí, majú problém s uznášania schopnosťou a zvolané rokovania sa
niekedy prekladajú aj dvakrát, pritom máme ustanovenie, že ak sa poslanec nezúčastni v priebehu ½
roka ani raz na rokovaní komisie, predseda má právo predložiť MsZ návrh na jeho výmenu.
JUDr. Ladislav Alušík – čl. 6 – navrhuje spojiť body 8 a 9 do jedného bodu číslo 8 v tomto znení:
„Podľa povahy prerokovanej veci môžu byť k jednotlivým bodom programu prizývaní primátor
mesta, zástupca primátora mesta, hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu, náčelník
mestskej polície a vedúci oddelení mestského úradu, riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditelia obchodných spoločností založených mestom ako aj ďalšie
osoby z radov odborníkov podľa uváženia komisie.“
Písomný návrh na uznesenie doplnený návrhom JUDr. Alušíka :
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine. Text doplnku tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

JUDr. Ján Paľovčík – dostal informáciu, že p. Smolák priniesol na sekretariát primátora
podpísanú zmluvu.
9. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Štefan Milovčík – keď postavíme plaváreň, budeme potrebovať peniaze na prevádzku, takže
dotácie už asi nebudú také štedré.
JUDr. Ladislav Alušík – ako je na tom DPS, čo sa hospodárenia týka?
Ing. Dana Mariničová – zatiaľ sú v zisku. Nedoplácame na prevádzku z rozpočtu mesta nič. Majú
svojich aj cudzích stravníkov. Zariadenie je plné. Na chod zariadenia dostávame finančné prostriedky
aj formou dotácie zo štátu. Cez 3 tis. € sme vracali späť za neobsadenosť lôžok. Neobsadenosť
sa prepočítava na dni. Ak je niekto hospitalizovaný, považuje sa lôžko za neobsadené.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje
rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 183 603,- €
- zvýšenie výdavkov o 343 999,- €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 21 897,- €
- zníženie výdavkov o 12 484,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 179,- €

zmenu

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

Príjmy
13 561 997,- €
447 952,- €
1 000 179,- €
15 010 128,- €

Výdavky
12 239 219,- €
1 850 909,- €
560 000,- €
14 650 128,- €

Prebytok/Schodok
+ 1 322 778,- €
- 1 402 957,- €
+ 440 179,- €
+ 360 000,- €

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

uznesenie č. 82/2018

NEODPORÚČA
JUDr. Ladislav Alušík – zdržal sa hlasovania z dôvodu, že výška dotácií sa mu vidí vysoká.
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Marek Gerboc a Peter Vološin sa taktiež zdržali hlasovania kvôli dotáciám.
10. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb – PSK
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – ihrisko prešlo do vlastníctva mesta a v zmysle zmluvy je potrebné schváliť
tento dodatok.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb
zo dňa 11. 07. 2017, číslo 614/2017/ODSM. Text dodatku č. 1 tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

11. Schválenie zmluvy o združení právnických osôb – Nemocnica Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Milovčík – pokazil sa CT prístroj a preto je pripravený tento materiál. Pacientov
vozíme do Humenného a Vranova nad Topľou.
JUDr. Ján Paľovčík – v rozpočte je už tých 300 tis. €, ktoré poskytuje mesto, zahrnutých.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o združení právnických osôb, číslo
17/2018/Pr. Text Zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018
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12. Súhlas mesta Snina so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej
základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva a regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí so zaradením ďalších elokovaných pracovísk ako súčastí
Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení SR
od 01. 09. 2018, a to:
1. Elokované pracovisko, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou ako súčasť Súkromnej
základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina.
2. Elokované pracovisko, Modra nad Cirochou 250 ako súčasť Súkromnej základnej
umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina.
3. Elokované pracovisko, Koškovce 134 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy,
Česká 2628/9, Snina.
4. Elokované pracovisko, Komenského 4, Humenné ako súčasť Súkromnej základnej
umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: --proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

NEODPORÚČA
13. Investičné zámery
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali: Anna Lovičová,
riaditeľka MŠ, Budovateľská 2205/12, Snina, Mgr. Ľubica Ižáková, riaditeľka MŠ, Palárikova
1630/29, Snina, Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – sú spracované dve investičné akcie na detské ihriská z dôvodu, že vyšla
výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu. Je to obdoba výzvy na multifunkčné ihrisko, ktoré sme
robili minulého roku na ZŠ Komenského, ZŠ Študentskej a na MŠ na Table. Oprávnený náklad je od
8 tis. do 13 tis. €. Spolufinancovanie je vo výške 5 %. Tretí zámer je vyasfaltovanie Námestia Božieho
milosrdenstva – námestie je v havarijnom stave. Financované by to bolo z peňazí určených na
odstavné plochy v roku 2018. Išlo by len o provizórium. Stálo by to cca 16 tis. €.
JUDr. Ladislav Alušík – tých 5 % pôjde z rozpočtu školy či mesta?
Ing. Lýdia Gičová – malo by to ísť z rozpočtu škôlky, ale určite budú pýtať peniaze od mesta.
Nepôjde však o vysokú sumu. Ihrisko môže vyjsť maximálne na cca 15 tis. €, z toho 5 % je 750,- €.
Ing. Marián Kníž – keď sa námestie vyasfaltuje, bude z toho parkovisko a nie námestie.
8

Ing. Štefan Milovčík – tie autá tam chodia tak či tak. Minimálne tam musí prísť sanitka a pohrebné
auto.
Peter Vološin – ak to vyasfaltujeme, bolo by treba zabezpečiť, aby z toho nebolo parkovisko.
Autá môžu parkovať z vonkajšej strany kostola. Sanitka tam však prísť musí. Len uvažujme, či tam
dáme iba 16 tis. € a urobíme to ako provizórium, alebo investujeme viac a urobíme to poriadne.
Ing. Štefan Milovčík – uvažoval aj o tom, či by sme to nezrekonštruovali v rámci nejakého
projektu.
Ing. Lýdia Gičová – chceli sme to urobiť cez projekt ako revitalizáciu parku a námestia s tým, že
park sa mal oplotiť. Ale nestretlo sa to s pozitívnym ohlasom obyvateľov sídl. I.
JUDr. Ladislav Alušík – námestie nech sa teraz vyasfaltuje, ale vedúca oddelenia výstavby nech
hľadá možnosti a finančné prostriedky, ako toto námestie zveľadiť – úloha.
Ing. Marián Kníž – bude sa robiť chodník od priecestia po Rozkvet?
Ing. Lýdia Gičová – na realizáciu časti chodníka v blízkosti železničného priecestia potrebujeme
povolenie železníc a Štátneho dráhového úradu, aby sme mohli chodník vybudovať, resp.
zrekonštruovať na ich pozemku, pretože oni ho isto nebudú financovať. Projekt musí byť odsúhlasený
ŽSR a ŠDÚ, čo je časovo náročné. Ostatná časť chodníka sa bude budovať, časť chodníka v blízkosti
železničného priecestia však až po získaní súhlasov.
Ing. Štefan Milovčík – chodník dáme robiť VPS, pretože toto vedia robiť. 100 tis. € máme
vyčlenených.
Marek Gerboc – v treťom investičnom zámere treba vymeniť slovo „asfalt“ za slovné spojenie
„zámková dlažba“.
Ing. Marián Kníž – treba doplniť ešte 4 investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul.
Jesenského – časť pred mostom doľava.
Ing. Lýdia Gičová – toto treba najprv investične pripraviť, zabezpečiť povolenia a až potom
realizovať.
JUDr. Ladislav Alušík – odstavná plocha na sídl. Komenského pri autoumyvárni – niečo sa s tým
robí?
Ing. Lýdia Gičová – áno, robí sa na tom.
JUDr. Ladislav Alušík – parkovisko pri kostole – je to zmätočné riešenie. Treba to zamaľovať
a opraviť, odstrániť dopravné značky – úloha.
Písomný návrh na uznesenie doplnený o návrh Ing. Kníža :
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č. 110/2011
v znení doplnku č. 1 schvaľuje
1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina,
2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina,
3. Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina,
4. Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského – časť pred mostom doľava.
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Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie za upravený písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

14. Zmena uznesenia MsZ č. 340/2017 zo dňa 29. 06. 2017
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Štefan Milovčík – zvolá mimoriadne zasadnutie MsR k riešeniu situácie na VPS za účasti
riaditeľa. Je to tam katastrofálne. Najradšej by im nedal robiť žiadne chodníky, pretože sa potom
vyhovárajú, že nič iné nestíhajú. Je tam veľký problém so smetiskom, čo je veľmi závažná vec. Musia
sa venovať tomu, čo majú v meste na starosti – smetisko, kosenie, zimná údržba. Musí dôjsť k zmene
štýlu roboty a riadenia. Sú tam hrubo zanedbané veci. Techniku majú novú a majú jej dostatok. Strata
je tam za minulý rok cca 130 tis. €.Takto to ďalej nejde.
Peter Vološin – áno, treba to riešiť, ale nie tým, že im nebudeme dávať robotu. Treba to riešiť
hoci nepopulárnym spôsobom - personálnym preobsadením vedenia.
JUDr. Ladislav Alušík – problém je aj v tom, že kvalifikovaní robotníci tam nemôžu robiť za
minimálnu mzdu.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 340/2017 zo dňa 29. 06.
2017 v bode 2, ktorý po zmene bude znieť:
„2. zadanie realizácie zákazky Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina v rozsahu
chodníkov zo zámkovej dlažby pre spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.“
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

15. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 416/2017 zo dňa 14. 12. 2017
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika
Paľovčíková, referentka oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
10

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší v uznesení MsZ č. 416/2017 zo dňa 14. 12. 2017 časť
„volí Romana Telváka, trvale bytom Snina, Štúrova xxxx/xx, za člena komisie bytovej, sociálnej
a zdravotníckej“, volí za člena Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej pri MsZ v Snine pána
Romana Telváka, nar. DD. MM. RRRR, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Snina, Štúrova xxxx/xxx.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

16. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Europrojekt Lambda 11 SK, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 7815, k. ú. Snina,
v časti C, pod V – 857/13 – zrušenie vecného bremena k pozemkom parc. č. CKN 1121/444, CKN
1121/482 a CKN 1121/483, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta
Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560, za rovnakých podmienok a rovnakú kúpnu cenu
na základe Kúpnej zmluvy č. 72/2013/Pr zo dňa 14. 11. 2013, pre žiadateľa: Europrojekt Lambda 11
SK, s. r. o., IČO: 35873060, so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

17. Zámer prenájmu hnuteľného majetku – Distribučný plynovod a STL pripojovacie
plynovody – SPP
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Ján Paľovčík – urobila sa plynofikácia k trom rodinným domom na Ul. palenčiarskej. Plyn
ešte nie je pustený. Pokiaľ nebude podpísaná nájomná zmluva, ani nebude. Mesto nemôže byť
správcom plynovodu, nemá na to oprávnenia a ani ľudí..
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer a spôsob nakladania s hnuteľným majetkom
obce - prenájom hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
rozšírená časť plynovodu na Ul. palenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a STL
pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4 a č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné
1,- €/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

18. Žiadosť o odpustenie nájmu za skládku KO – Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podľa ustanovenia § 21 ods. 2 VZN mesta Snina č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov, odpustenie nájomného vo výške 26 074,50 €
za prenájom skládky komunálneho odpadu za 1. štvrťrok 2018 pre Verejnoprospešné služby Snina,
s. r. o., Budovateľská 2202/10, IČO: 43904157.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018
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19. Správa o činnosti Mestskej polície v Snine za rok 2017
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Snina za
rok 2017.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

20. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I. a II.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Ján Maškulík,
náčelník MsP a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Marián Kníž – zo sídl. I sa zobrali kamery a ľudia sa cítia viac ohrození.
Ing. Štefan Milovčík – kamery sa nezobrali, ale bližšie to vysvetlí JUDr. Maškulík na zasadnutí
MsZ.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na
sídlisku I a II.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 82/2018

Znenie uznesenia MsR č. 82/2018:
Mestská rada v Snine odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 12. 02. 2018
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
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3. Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 123/2014 o nakladaní s finančnými
prostriedkami v sociálnej oblasti
4. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
5. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb – PSK
6. Schválenie zmluvy o združení právnických osôb – Nemocnica Snina, s. r. o.
7. Investičné zámery doplnený poslaneckým návrhom
8. Zmena uznesenia MsZ č. 340/2017 zo dňa 29. 06. 2017
9. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 416/2017 zo dňa 14. 12. 2017
10. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Europrojekt Lambda 11 SK, s. r. o.
11. Zámer prenájmu hnuteľného majetku – Distribučný plynovod a STL pripojovacie plynovody
– SPP
12. Žiadosť o odpustenie nájmu za skládku KO – Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
13. Správa o činnosti Mestskej polície v Snine za rok 2017
14. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I. a II.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
2. Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
3. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018
4. Súhlas mesta Snina so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej
umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení
2. Rôzne
Členovia MsR nemali žiadne podnety či návrhy.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 08. 02. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Overovateľ:

JUDr. Ján Paľovčík
zástupca prednostky MsÚ

Marek Gerboc

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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