ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 26. 04. 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
MUDr. Igor Latta
Mgr. Michal Lukša
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
Emília Mydlová
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnený: Ing. Zdenek Snítil

Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina
Štefan Čus, oddelenie rekreačných a športových služieb
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. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch volieb do NR SR 2012
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 26. 04. 2012
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 04. 2012
5. VZN mesta Snina, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území
mesta Snina
6. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene
7. Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe
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8. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov na Ul. 1. mája v Snine
9. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
10. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov
komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
11. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine
12. Investičný zámer „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa“
13. Investičný zámer „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“
14. Investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“
15. Investičný zámer „Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení“
16. Investičný zámer „Rekonštrukcia športovej haly“
17. Investičný zámer „Chodníky Snina – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul. Palárikova“
18. Investičný zámer „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina – odstavná plocha
na Ul. študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051“
19. Investičný zámer „Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina – odstavná plocha
na Ul. študentskej 1465“
20. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
21. A) Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
B) Návrh na zrušenie Mestskej rady v Snine a prechod kompetencií
22. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Snina
23. Súhlas na zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia v Snine a jeho zaradenie do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
24. Schválenie vstupu mesta Snina do občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska
– Sever
25. Vstup Mesta Snina do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod
Vihorlatom, o. z.
26. Informatívna správa o letnej turistickej sezóne 2011 a o stave prípravy areálu
BIOKÚPALISKA v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2012
27. Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“
a cenník na letnú turistickú sezónu 2012
28. Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Snina – prevádzkovanie lyžiarskeho strediska
Parihuzovce
29. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky za rok 2011
30. Digitalizácia kina Centrum Snina
31. Schválenie nájomných zmlúv – VPS, s. r. o., Snina
32. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a nájomnej zmluvy pre
Dickú Helenu, Snina
33. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – stará poliklinika
34. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – MŠ Vihorlatská
35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Snina – Brehy
36. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/95 – Hašuľ Ján
a Anna Hašuľová, Snina
37. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj ČOV Snina
38. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1968/160, 1968/162,
1968/163 – Avuk Marián a Avuk Adrián
39. Zmena uznesenia MsZ č. 196/2012 zo dňa 26. 01. 2012
40. Zrušenie bodu 2 uznesenia MsZ č. 339/1993 zo dňa 25. 11. 1993 – nájomné Matica
slovenská a stanovenie výšky nájomného
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41. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998 – nájomné Džupinková Anna
a stanovenie výšky nájomného
42. Zrušenie bodu 2 uznesenia MsZ č. 556/2009 zo dňa 26. 03. 2009 – nájomné Galéria Andrej
Smolák a stanovenie výšky nájomného
43. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 829/2012 zo dňa 27. 01. 2010
44. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 634/2009 zo dňa 27. 08. 2009
45. Zrušenie uznesenia MsZ č. 665/2009 zo dňa 22. 10. 2009
46. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predajné stánky na námestí
47. Správa o neukončených súdnych sporoch mesta Snina
48. Správa o stave pohľadávok v oblasti bytového hospodárstva v bytových domoch na Ul.
1. mája
49. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2011
50. Správa k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky Komunálny odpad za rok 2011
51. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za I. štvrťrok 2012
52. Vybavenie sťažnosti – stanovisko kontrolnej komisie
53. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
54. Určenie platu primátora mesta
55. Interpelácia poslancov
56. Záver

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík – otvoril trináste 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, takže
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Z dôvodu, že o jedenástej sa koná pohreb Mgr. Kramolišovej, bývalej vedúcej oddelenia správy
majetku a služieb, no a popoludní ide on a viacerí poslanci do Kolonice, preto navrhuje zasadnutie
mestského zastupiteľstva prerušiť a pokračovať v ňom 10. 05. 2012 o 9.00 hod.
Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
V dnešnom programe navrhujem tieto zmeny:
- prekladateľ materiálov č. 40, 41 a 42, JUDr. Koco, navrhuje vymeniť si tieto materiály za nové,
ktoré ste obdržali pri prezentácii,
- pri prezentácii ste obdržali aj materiál č. 52 – Vybavenie sťažnosti, ktorý je zaradený v dnešnom
programe a ktorý predkladá Ing. Kníž
- materiály č. 7, 8, 20, 21, 22, 23 – presunúť na koniec programu za materiál č. 52.
Anton Vass – navrhuje do programu zaradiť materiál „Trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávky“.
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Hlasovanie za program s doplnkami a zmenami:
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Anton Vass – nefunguje mu hlasovacie zariadenie.
Opätovné hlasovanie za program s doplnkami a zmenami:
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

MUDr. Máriu Kostelníkovú
Ing. Jozefa Savku
Ing. Jaroslava Matisa

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasovala: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
Za overovateľov zápisnice určujem:

Ing. Danielu Galandovú
Mgr. Ľubov Rehákovú

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
2. Informatívna správa o priebehu a výsledkoch volieb do NR SR 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a výsledkoch volieb do NR SR 2012.

berie na

vedomie

informatívnu správu o priebehu

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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 197/2012

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 26. 04. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 26. 04. 2012.

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ

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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 198//2012

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 04. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – predkladá poslanecký návrh, ako doplnok písomného návrhu na
uznesenie, ktorý prečítala.
Poslanecký návrh Ing. Daniely Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ukladá mestskému úradu
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1. do 30. 06. 2012 zaviesť centrálnu elektronickú evidenciu detí v školách a školských
zriadeniach na území mesta Snina,
2. každoročne aktualizovať centrálnu elektronickú evidenciu detí v školách a školských
zariadeniach na území mesta Snina k termínu 15. 09.,
3. pripraviť doplnok k VZN č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina týkajúci sa
rozšírenia oznamovacej povinnosti škôl pri potenciálnych prestupoch.
Ing. Jozef Savka – v januári žiadal hlavného kontrolóra o predloženie materiálu ohľadom
bytového domu na Ul. 1. mája. V správe o kontrolnej činnosti niečo je, ale nie je mu z toho jasné,
koľko bytov bolo, je a koľko finančných prostriedkov zato uhradilo mesto.
Ing. Pavol Marinič – na tomto zasadnutí je predložený samostatný bod, čo sa týka prenájmu
bytov na Ul. 1. mája, ktorý spracovalo oddelenie právne, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – bola to úloha pre hlavného kontrolóra a nie pre oddelenie právne, správy
majetku a služieb. Tieto údaje bolo potrebné zapracovať do materiálu o výsledkoch kontrolnej
činnosti.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 26. 04.
2012, ukladá mestskému úradu
1. do 30. 06. 2012 zaviesť centrálnu elektronickú evidenciu detí v školách a školských
zriadeniach na území mesta Snina,
2. každoročne aktualizovať centrálnu elektronickú evidenciu detí v školách a školských
zariadeniach na území mesta Snina k termínu 15. 09.,
3. pripraviť doplnok k VZN č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina týkajúci sa
rozšírenia oznamovacej povinnosti škôl pri potenciálnych prestupoch.
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 199/2012

5. VZN mesta Snina, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na
území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval PhDr. Daniel
Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina.
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Ing. Marián Kníž – str. 6 – prvú vetu „Za zničenie, poškodenie, prelepenie alebo iné
znehodnotenie plagátov inou osobou poskytovateľ vylepovania nezodpovedá“ by vypustil. Zoznam
stálych plôch – nie je tam uvedená tabuľa na Ul. študentskej pred školou. Táto tabuľa patrí mestu
a je potrebné ju aktualizovať – úloha.
Mgr. Katarína Harmaňošová – táto tabuľa patrí mestu a využíva sa na zverejňovanie
informácií týkajúcich sa volieb.
PhDr. Daniel Andráško – kultúrne stredisko nikdy nezodpovedalo za zničenie alebo odlepenie
plagátu. Nevidí dôvod, prečo by zato malo niesť zodpovednosť.
Ing. Jaroslav Regec – toto VZN je spracované dobre. Nie je štandardné, aby kultúrne stredisko
zodpovedalo za zničenie vylepeného plagátu.
Ing. Jozef Savka – cena za vylepenie plagátu je rovnaká za každý deň? No prvý deň vylepenia
sú náklady vyššie.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 98/2009,
ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Snina, ktoré bolo
schválené uznesením MsZ č. 567/2009 zo dňa 28. 05. 2009, schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta 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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 200/2012

6. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
Anton Vass – chce sa opýtať, aký je rozdiel v periodicite ošetrovania verejnej a ostatnej zeleň.
Navrhuje zeleň pri všetkých školách presunúť do prvej intenzitnej triedy údržby ostatnej zelene.
Predkladá to ako poslanecký návrh.
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Mgr. Vladislav Mika – vypustiť z tretej skupiny bývalé kúpalisko.
Ing. Lýdia Gičová – ostatná zeleň je zeleň, ktorá nie je vo vlastníctve mesta, a teda by sa o ňu
mal starať vlastník. Verejná zeleň je zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta a starajú sa o ňu
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Pokiaľ súkromník neplní toto VZN, teda svoj pozemok
nekosí, z oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP ide výzva na kosenie a pokiaľ ju neuposlúchne, pokosí
to VPS a vlastníkovi vystavíme faktúru za kosenie. Každoročne máme problém s kosením okolo
železnice, pozemky pred Jasom, kde idú výzvy aspoň štyri. Bývalé kúpalisko – pozemok pod
kúpaliskom a blízke okolie je vo vlastníctve mesta a širšie okolie je vo vlastníctve spoločnosti
Profutura.
Mgr. Vladislav Mika – okolie kúpaliska je veľmi neudržiavané, treba to dať do poriadku –
úloha.
Ing. Jozef Savka – je potrebné sa usilovať, aby sa toto kúpalisko dalo do poriadku a znova sa
sprevádzkovalo.
Ing. Štefan Milovčík – myslí si, že toto kúpalisko sa už sfunkčniť nedá, skôr by sme postavili
nové kúpalisko. Ale na zasadnutie 10. mája predložíme krátku správu o stave bývalého kúpaliska –
úloha.
Ing. Lýdia Gičová – myslí si, že školy by mali ostať v dvojke skupine, pretože presunutím do
prvej skupiny, by školníci museli trávnik kosiť častejšie a samozrejme to ide aj do nákladov.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh p. Vassa.
Poslanecký návrh p. Vassa
Zeleň pri všetkých školách sa presunie do I. intenzitnej triedy údržby.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Vassa:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková – 10 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
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Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

9.

uznesenie č. 201/2012

Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – je možné tento doplnok schváliť, keďže zálohy už boli poskytnuté. Výška sumy
vymedzenej mestom pre dotačnú komisiu je nepostačujúca vzhľadom na počet žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku. Najviac trpia masové športy, ktoré sa stretávajú s existenčnými
problémami, keďže dnešná ekonomická situácia je veľmi ťažká.
Ing. Jaroslav Regec – VZN sme schválili ešte len nedávno a už máme nový doplnok. VZN má
svoje nedostatky. Jeho návrh VZN, ktorý nebol schválený, uvažovalo s variabilným rozpätím
finančných výpomocí pre jednotlivé oblasti a už sa ukazuje, že máme práve tento problém.
V oblasti školstva momentálne nepotrebujeme finančné prostriedky na dotácie a v oblasti
regionálneho rozvoja sú tie prostriedky akútne. Sami sebe sme zatvorili dvere, ale chyby sme si
uvedomili a ideme ich odstrániť.
Ing. Jana Rosičová – zatiaľ boli poskytnuté iba zálohové dotácie, návrh na poskytnutie dotácií
všeobecne ešte nebol predložený. Zálohové dotácie budú odpočítané, preto nie je problém prijať
doplnok k VZN o dotáciách. Čo sa týka výšky finančných prostriedkov na dotácie, každoročne je
výška finančných prostriedkov schválená v rozpočte.
Ing. Miroslav Balog – musíme si uvedomiť, že ak výšku dotácií navýšime, musíme ich najprv
nájsť a povedať, z ktorej položky ich presunieme.
Mgr. Erik Cap – predkladá poslanecký návrh.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh na uznesenie Mgr. Capa.
Poslanecký návrh Mgr. Capa:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 písm. d) znie:
d) nájomné priestorov žiadateľa presahujúce 30 % obvyklého ročného nájomného, pričom
výška tejto dotácie nesmie presiahnuť 30 % z výšky celkovej poskytnutej dotácie.
2. V § 6 písm. e) znie:
e) úradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem záväzkov voči mestu.

9

3. V § 7 ods. 4 znie:
Po prerokovaní žiadosti v príslušných komisiách spracujú garanti komisií návrh na
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina, ktorý predložia na rokovanie komisie mládeže,
kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov, ktorá zosumarizuje jednotlivé
požiadavky a navrhne prípadné presuny percent určených jednotlivým komisiám v zmysle
§ 7 ods. 3 tak, aby konečný návrh poskytovaných dotácií nepresiahol sumu uvedenú v ods. 1
tohto §. Následne bude návrh predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Ing. Daniela Galandová – toto VZN tohto roku budeme určite ešte aspoň raz meniť. Dotácie
by mala rozdeľovať jedna komisia a myslí si, že to bude robiť zodpovedne.
Ing. Jozef Savka – nemeňme toto VZN v priebehu roka. Ak máme nejaké návrhy na zmeny,
zbierajme ich a VZN zmeníme na konci roka. Je zato, aby peniaze rozdeľovala jedna komisia, ktorá
je poradným orgánom a v konečnom dôsledku to aj tak musí schváliť mestské zastupiteľstvo.
MUDr. Mária Kostelníková – je tiež zato, aby dotácie rozdeľovala iba jedna komisia.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Capa:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková – 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 7 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass - 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Emília Mydlová, Mgr. Vladislav Mika – 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 202/2012
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10. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine
a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine zo dňa 27.
01. 2011, uznesenie č. 14/2011.
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 203/2012

11. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – stanoviť časové limity poslancov navrhuje z dôvodu dynamizácie mestského
zastupiteľstva. Tento limit nabáda poslancov, aby svoj názor vyjadrili vecne a vopred si ho
pripravili. Ak tento doplnok nebude schválený, na budúce zasadnutie MsZ bude iniciovať zmenu
kalendára zasadnutí mestského zastupiteľstva s ich vyššou frekvenciou.
Ing. Jozef Savka – 5 minút diskutovať k jednému materiálu sa mu zdá dlho, preto navrhuje čas
5 minút znížiť na 3 minúty a ďalšie minúty dať na faktické poznámky a to trikrát po jednej minúte.
JUDr. Jaroslav Koco – nepozdáva sa mu počet dní, ktoré má poslanec na naštudovanie
materiálov. V rokovacom poriadku v § 3 bod 9 je to 5 dní. Ak ide o taký veľký materiál ako dnes,
päť dní na naštudovanie naozaj nestačí. Preto navrhuje predĺžiť lehotu na 8 dní a zároveň predlžiť
lehotu na podanie materiálov mestskému úradu a to na 12 dní z 10 dní.
Ing. Jaroslav Regec – dva týždne na predloženie materiálov poslancom je nereálne, pretože je
to dlhá doba a stále sa nájdu veci, ktoré je potrebné predložiť na zasadnutie. Tak sa predložia tesne
pred rokovaním a tým sa stratí operatívnosť rokovania. Čo sa týka doby rozpravy, sú aj dôležité
materiály, kde 3 minúty nepostačia, preto je zato, aby ostala doba 5 minút.
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JUDr. Jaroslav Koco – nežiada predložiť poslancom materiály 12 dní pred zasadnutím, ale 8
dní.
JUDr. Ján Paľovčík – úrad už pri týchto lehotách má problém zabezpečiť, aby materiál bol
prerokovaný v komisii.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh JUDr. Koca.
Poslanecký návrh JUDr. Koca:
§ 3 bod 9 prvá veta – slovo „10“ sa nahrádza slovom „12“ a § 3 bod 9 druhá veta – slovo „5“ sa
nahrádza slovom „8“.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Koca:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass - 10 poslancov
proti: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Savku.
Poslanecký návrh Ing. Savku:
Rozprava 3 min, faktická poznámka 1 minúta a vystúpenie 3 krát, ak poslanec požiada v prípade
potreby o predĺženie časového limitu, môže byť časový limit predsedajúcim predĺžený o 5 minút.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Savku:
za: MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 4 poslanci
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková
– 13 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského
zastupiteľstva v Snine zo dňa 07. 09. 2010, uznesenie č. 807/2010.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass - 6 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
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zdržalo sa: 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 – 10 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
K tomuto materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
12. Investičný zámer „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal dôvodovú správu, s ktorou sa môžeme stotožniť. Mali by sme
hľadať cestu, aby sme našli najekonomickejšiu cenu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Odvolávame na európsky súdny dvor a chceme pritom porušiť naše prijaté uznesenie, keďže
chceme dať rekonštrukciu osvetlenia priamym zadaním. Preto predkladá poslanecký návrh v tomto
znení: 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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina
– I. etapa“,
ukladá
mestu zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu cenu formou verejného
obstarávania. Po zistení ekonomicky najvýhodnejšej ceny môže mesto zadať zákazku
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa“ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
JUDr. Jaroslav Koco – verejné obstarávanie už bolo vykonané a zastavili sme ho. VPS Snina,
s. r. o. ide do toho dokonca za nižšiu cenu, aká bola vysúťažená. Mali by sme podporiť mestskú
firmu.
Ing. Jana Rosičová – ak urobíme verejnú súťaž, musíme podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý
ponúkne najnižšiu sumu. Samozrejme sa VPS Snina, s. r. o., môžu do súťaže prihlásiť, ale nevieme,
či pri elektronickej aukcii budú schopný ponúknuť najnižšiu cenu.
Ing. Jaroslav Regec – keď vyhlásime verejné obstarávanie, môžeme tam uviesť klauzulu, že
verejné obstarávanie môžeme zrušiť, tak by sme sa dostali k reálnej cene. Hľadá spôsob, ako by
sme našli najekonomickejšiu cenu, nie najnižšiu, pretože vieme, ako sa niektoré firmy pri verejnom
obstarávaní správajú.
Ing. Daniela Galandová – súťaž bola zrušená z dvoch dôvodov a jedným z nich bol aj ten, že
zisk počas 7 rokov by išiel firme, ktorá by to rekonštruovala.
JUDr. Jaroslav Koco – verejnú súťaž vyhrá veľká firma, ktorá si na samotnú realizáciu nájde
subdodávateľa, ktorému bude platiť oveľa nižšie sumy.
Ing. Ján Alušík - je zato, aby rekonštrukciu verejného osvetlenia robila VPS Snina, s. r.o.
Môže zodpovedne povedať, že nikto nepozná túto problematiku lepšie ako pracovníci VPS. Určitá
skupina sa podieľala na rekonštrukcii verejného osvetlenia v Ubli, ale aj na námestí, samozrejme
ako subdodávatelia. Ak bude vyhlásená verejná súťaž, je jeho povinnosťou sa do nej prihlásiť.
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MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Regeca.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina
– I. etapa“,
ukladá
mestu zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu cenu formou verejného
obstarávania. Po zistení ekonomicky najvýhodnejšej ceny môže mesto zadať zákazku
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa“ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Regeca:
za: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass - 5 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: 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 – 10 poslancov
nehlasoval: –Neschválené
MUDr. Mária Kostelníková – 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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina
– I. etapa“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec - 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 204/2012

13. Investičný zámer „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Jozef Savka – je našou chybou, že sme nemali projektovú dokumentáciu tak dobre
zdokumentovanú, aby sme predišli tomuto materiálu. Je to veľká investícia, ale je dobré, že to bude
robiť VPS Snina, s. r. o.
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Ing. Jaroslav Regec – žiada právnika mesta o písomný právny výklad, či porušujeme alebo
neporušujeme prijaté uznesenie ohľadom verejných obstarávaní tým, že zákazky zadávame
priamym zadaním – úloha.
MUDr. Mária Kostelníková – 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 schvaľuje investičný zámer „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd
a chodníky“. 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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 205/2012

Ing. Ján Alušík – je jar a VPS upravujú hrobové miesta, preto prosí občanov, aby si upratali
svoje hroby a vence odložili na to určené miesto, alebo chápali, ak to urobia oni.
14. Investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Marián Kníž – navrhuje doplniť tento materiál aj o staré ihriská, ktoré treba doplniť
o chýbajúce časti a udržiavať ich. Preto predkladá poslanecký návrh v tomto znení: Mestské
zastupiteľstvo v Snine schvaľuje investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“ a ich
realizáciu ako aj doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov jednotlivých častí ihrísk, poveruje
oddelenie rekreačných a športových služieb revíziou a pravidelnou údržbou športovísk a detských
ihrísk.
Ing. Jozef Savka – ďakuje za vybudovanie detského ihriska na table, ale prekvapilo ho to, že
z plánu investičných akcií sa vypustilo dobudovanie toho priestoru o basketbalové ihrisko. Preto
prosí, aby sa to do plánu opäť zaradilo.
Ing. Daniela Galandová – pri mnohých obytných blokoch ostávajú betónové skelety po
pieskoviskách, ktoré by bolo potrebné odstrániť.
Ing. Jana Rosičová – tam, kde sa buduje nové ihrisko, odstraňujú sa aj zvyšky toho starého.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Kníža.
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Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje investičný zámer „Detské ihriská na území mesta
Snina“ a ich realizáciu ako aj doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov jednotlivých častí
ihrísk, poveruje oddelenie rekreačných a športových služieb revíziou a pravidelnou údržbou
športovísk a detských ihrísk.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Kníža:
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Savku.
Poslanecký návrh Ing. Savku:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje investičný zámer na výstavbu basketbalového koša
vrátane spevnenej plochy na pozemku parc. č. CKN ..., k. ú. Snina, časť TABLA, na pozemku ktorý
je vo vlastníctve mesta Snina.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Savku:
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Ing. Štefan Milovčík – všetko je to veľmi pekné, ale všetko stojí finančné prostriedky.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný 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 schvaľuje
a) investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“ a ich realizáciu. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia,
b) doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov jednotlivých častí ihrísk,
poveruje oddelenie rekreačných a športových služieb revíziou a pravidelnou údržbou športovísk
a detských ihrísk.
Hlasovanie:
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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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 206/2012

15. Investičný zámer „Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľubov Reháková – poradie je zvážené seriózne a prihovára sa za jeho schválenie. Má len
jednu poznámku, ktorá je uvedená v stanovisku komisie finančnej a správy majetku - nepredkladať
nekompetentné odhady riaditeľov škôl, prosia odborné. To čo bolo predložené do komisie, bolo
vypracované oddelením výstavby, ÚP, ŽP a SP na základe obhliadky a myslí si, že to bolo odborné
posúdenie a tie návrhy sa naozaj seriózne zvážili a cena vzíde na základe projektovej dokumentácie.
MUDr. Mária Kostelníková – 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 schvaľuje investičný zámer „Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení“.
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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 207/2012

16. Investičný zámer „Rekonštrukcia športovej haly Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
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Ing. Daniela Galandová – čo to bude stáť? Predpokladá, že to budeme kryť z vlastných
finančných prostriedkov.
Ing. Štefan Milovčík – v odhade do bude tak do 200 tis. €.
Ing. Jaroslav Regec – máme tu dosť investičných zámerov, preto prosí, aby do budúcna boli
materiály predkladané s predbežnou sumou a časovým rozpätím, kedy to chceme realizovať.
Ing. Štefan Milovčík – akcie, ktoré sú predkladané na dnešnom zasadnutí, vieme vykryť
z nášho rozpočtu.
Mgr. Vladislav Mika – palubovka je nevyhovujúca, teplota v lete je hrozne vysoká, v zime je
tam naopak zima. Je veľmi potrebné, aby sa športová hala zrekonštruovala.
Ing. Jozef Savka – navrhuje, aby sme tým, ktorí využívajú športovú halu, nájom za tieto
priestory neodpúšťali.
Ing. Daniela Galandová – chce požiadať, aby mestský úrad do tejto aj ďalších zmlúv s
projektantom zakomponoval to, že zvýšené výdavky zapríčinené chybou projektanta resp.
projektovej dokumentácie bude hradiť projektant a nie mesto. Taktiež pri výbere projektanta nutné
stanoviť poistenie zodpovednosti projektanta za škodu. – úloha.
MUDr. Mária Kostelníková – 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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia športovej haly Snina“. 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, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 208/2012

33. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – stará poliklinika
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Snina, zapísaných na LV 3200, k. ú. Snina,
a to:
- stavby súpisné číslo 524 (objekt starej polikliniky) postavenej na parcele CKN 1485/2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 766 m2,
- pozemku parcela číslo CKN 1485/10, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 387 m2,
- pozemku parcela číslo CKN 1485/21, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 103 m2.
Podmienky sú uvedené v „Oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže“. Oznámenie tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass - 15 poslancov
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 209/2012

34. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – MŠ Vihorlatská
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – je to jediné zariadenie, ktoré nám platí nájom a odpredajom budovy zrušíme
materskú školu.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Snina, zapísaných na LV 6513, k. ú. Snina,
a to:
- stavby so súpisným číslom 1420 (objekt MŠ Vihorlatská) postavenej na parcele CKN
2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 016 m2,
- pozemku CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 225 m2.
Podmienky sú uvedené v „Oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže“. Oznámenie tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková - 9
poslancov
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proti: MUDr. Jozef Homza, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 4 poslanci
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Regec – 4 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 210/2012

Ing. Štefan Milovčík – od 9. Mája začína fungovať regionálna stanica biologicky
rozložiteľného odpadu na spracovanie všetkého biologického odpadu, aj odpadu z kosenia. Ing.
Alušík chce poprosiť občanov mesta, aby do nádob na biologický odpad nedávali iné odpady, ktoré
by nám mohli fermentovacie zariadenie poškodiť.
Ing. Ján Alušík – prosí občanov mesta, aby do hnedých a bielych nádob dávali iba biologicky
rozložiteľný odpad, žiadny igelitové sáčky a hlavne žiadne tvrdé predmety ako sú napr. kamene,
ktoré sa našli v tomto odpade, pretože tento odpad ide do fermentovacieho zariadenia a tým by sme
ho hneď na začiatku poškodili.
Ing. Štefan Milovčík – prerušil zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, ktoré bude
pokračovať 10. 05. 2012 o 9.00 hod.

Snina 30. 04. 2012
Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

ZÁPISNICA
z pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine z 26. 04. 2012, konaného dňa
10. 05. 2012

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
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
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
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Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Mgr. Michal Lukša
Emília Mydlová

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
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

Ing. Štefan Milovčík – otvoril pokračovanie trinásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Snine, na ktorom všetkých srdečne privítal. V rokovacej miestnosti je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, takže mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zloženie návrhovej komisie
ostáva, iba namiesto Ing. Matisa, ktorý príde až popoludní, navrhuje Mgr. Erika Capa.
Hlasovanie o zaradení Mgr. Capa do návrhovej komisie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržal sa: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
nehlasovali: MUDr. Igor Latta, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
MUDr. Mária Kostelníková – oznámila, že taktiež nebude na celom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Ing. Štefan Milovčík – do návrhovej komisie namiesto MUDr. Kostelníkovej navrhuje Ing.
Jaroslava Regeca
Hlasovanie o zaradení Ing. Jaroslava Regeca do návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
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Ing. Štefan Milovčík – navrhuje mat. č. 37 zaradiť pred materiál č. 17, keďže prišli zástupcovia
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Ing. Zdenek Snítil – preložiť materiál č. 21 pred materiál č. 17.
Ing. Jozef Savka – tento materiál prerokovať s poslancami na inom zasadnutí, pretože je to
veľmi dôležitý materiál.
Mgr. Ľubov Reháková – rokovanie poslancov bolo zvolané dnes na ôsmu hodinu.
Ing. Štefan Milovčík – keď už sú prítomní zástupcovia, mali by nám bližšie objasniť
Ing. Jozef Savka – tento materiál je tak závažný, že za jednu hodinu nie je možné si to objasniť
tak, aby sme o tom mohli hlasovať.
Hlasovanie o zaradení bodu č. 37 pred bod č. 17:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasovali: JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Hlasovanie o zaradení bodu 21 po bode 37:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass - 10 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
nehlasovali: JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
37. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj ČOV Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Milovčík – materiál bol spracovaný včas. Pán Babinec, námestník VVS, pozná
problematiku ohľadom odpadových vôd v Snine podrobne. VVS bola ochotná spolufinancovať
oprávnené a neoprávnené náklady zato, že dostane do vlastníctva ČOV, aby tam mohli investovať.
p. Babinec – námestník Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti – verejná kanalizácie je
súbor objektov a stok, ktoré slúžia na odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd. V roku 1993 bol
pritom, keď mesto potrebovalo súhlasné stanovisko k odkanalizovaniu mesta. Vtedy to odmietali,
pretože neboli splnené potrebné podmienky. Vtedy sa vybudovala nová ČOV s novou technológiou,
ktorá dodnes spĺňa všetky potrebné technológie. Vďaka iniciatíve primátora mesta dostalo dotáciu
na vybudovanie ČOV a preto sa stala majetkom mesta, no prevádzkovala ju Východoslovenská
vodárenská spoločnosť bez zmluvného vzťahu do roku 1995. Až vtedy bola podpísaná zmluva
o prevádzkovaní ČOV. VVS počas týchto rokov prevádzkovania do tejto prevádzky investovalo cez
300 000 € vlastných nákladov. Táto ČOV je postavená na majetku vodárenskej spoločnosti a taktiež
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prístupová cesta je majetkom vodárenskej spoločnosti. Majetkom mesta sú iba tie objekty, ktoré
boli súčasťou výstavby novej ČOV. Ak teraz mesto chcelo zrušiť platnú zmluvu o prevádzkovaní
ČOV, muselo by vodárňam vrátiť finančné prostriedky. Toto zariadenie je udržiavané tak, aby
spĺňalo náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva, aby vypúšťané vody spĺňali to, čo sa od týchto vôd
vyžaduje. V rámci dobrej spolupráce, keď mesto požiadalo o vybudovanie kanalizačného zberača,
vodárenská spoločnosť túto stavbu vybudovalo. Vybudovali sa 2 čistiarne vôd v RO Rybníkoch,
ktoré sú stratové, ale vodárne ich prevádzkujú. Do čistiarne odpadových vôd však treba investovať
ďalšie finančné prostriedky, ktoré vodárenská spoločnosť už nebude investovať do cudzieho
majetku. Ide o cca 2,5 až 3 mil. €. Ak mesto neodpredá terajšiu ČOV, vodárne budú musieť
postaviť novú ČOV s tým, že mesto vodárňam uhradí už doteraz vynaložené finančné prostriedky.
Ing. Jozef Savka – má vodárenská spoločnosť súhlas od mesta, aby investovala tieto finančné
prostriedky do ČOV? Do roku 2000 mesto zainvestovalo 33 mil. bývalých Sk do rekonštrukcie
ČOV. Od tej doby je vypracovaná nájomná zmluva a vodárenská spoločnosť mestu za nájom
nezaplatila ani jednu korunu. Mesto má vlastné zariadenia (VPS, nemocnica), ktoré nám ročne
platia nájom. A vodárenská spoločnosť berie pôžitky z nášho majetku a nájom neplatí. Niekedy
v roku 2003 sa vodárenská spoločnosť zaviazala, že za vlastné náklady vybuduje kanalizáciu
v chýbajúcich častiach mesta a teraz sa snaží vybudovať to cez projekt, kde sa bude podieľať na
spolufinancovaní iba 5 %. Navrhuje, aby sme sa dnes nebavili o dopredaji ČOV. Bolo by dobré,
aby sa poslanci podrobne oboznámili s podkladmi.
Ing. Daniela Galandová – suma neoprávnených nákladov je vysoká, dones však nevieme, čo
presne tieto neoprávnené náklady predstavujú. Kúpna zmluva – článok 4, bod 3 – prečo sa uvažuje
o 5 rokoch od kolaudácie odpredať vybudovaný vodovod a kanál pre vodárne, prečo to nemôže
ostať v majetku mesta s tým, že vodárne by boli prevádzkovateľom?
Ing. Lýdia Gičová – neoprávnené náklady sú za vodovod na Stakčínskej a Podrybníckej ulici.
Projekt na vodu a kanál sme predkladali trikrát. Vtedy bolo v podmienkach súbeh vybudovania
vodovodu a kanálu. Potom sa podmienky zmenili, ale my sme už projekt mali vypracovaný.
Ing. Jozef Savka – k ČOV je zlá prístupová cesta a zo strany mesta boli predložené návrhy
a zaslaná žiadosť na vybudovanie inej prístupovej cesty k ČOV, no k dnešnému dňu sme nedostali
žiadnu odpoveď zo strany vodárenskej spoločnosti.
p. Babinec – vie o tom, že sú návrhy zo strany mesta na vybudovanie novej cesty, no musí byť
spracovaná dokumentácia, kadiaľ tá cesta má viesť a mali by byť dohodnuté aj spôsoby
financovania.
Ing. Lýdia Gičová – mesto napísalo žiadosť o prehodnotenie stanoviska na generálne
riaditeľstvo, k tej žiadosti zatiaľ odpoveď neprišla.
Ing. Marián Kníž – vodárenská spoločnosť stále chcela ČOV previesť do svojho majetku.
V roku 2006 sme žiadali, aby bola vypracovaná ekonomická analýza, ktorá by zhodnotila prínos pre
vodárenskú spoločnosť a pre mesto. Aby sme vedeli porovnať, či ČOV je stratová alebo nie. Na
základe tejto analýzy by poslanci rozhodli o odpredaji ČOV. Článok IV. „Osobitné ustanovenia“ –
„Predávajúci sa zaväzuje odpredať do majetku VVS, a. s., uvedené diela v Čl. IV bod 1. po 5-tich
rokoch od kolaudácie“ - nikde sa nepíše, za akú cenu. Kto bude financovať práce naviac, poprípade
rekonštrukciu či vybudovanie kanalizácie?
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Ing. Štefan Milovčík – chce sa opýtať, či je zo strany vodárenskej spoločnosti možné
prerokovať tento materiál na najbližšom zastupiteľstve, ktoré bude určite do júla.
Ing. Jozef Savka – nie je proti výstavbe vodovodu a kanalizácie v meste. Od zasadnutia
v januári do apríla sme nedostatočne využili čas na rokovania s vodárenskou spoločnosťou.
Ing. Daniela Galandová – mesto by malo byť 100 % odkanalizované, ale pozabudlo sa na pár
domov na Ul. Jána Bottu. Kto bude hradiť tieto práce naviac?
Ing. Štefan Milovčík – ak to ešte nemáme, je potrebné doprojektovať tých pár domov na Ul.
Jána Bottu a túto časť zapracovať do kúpnej zmluvy k ČOV-ke.
JUDr. Ján Paľovčík – zmluvu predložila vodárenská spoločnosť na základe zmluvy o budúcej
zmluve, ktorá bola schválená na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Cena nie je uvedená
preto, že bude stanovená na základe znaleckého posudku a odpredaj bude schválený samostatnou
zmluvou. Presné sumy vyšli až po schválení verejných obstarávaní a čo sa týka dodávateľa stavby,
celkové náklady sú 4 036 110 €, z eurofondov nám budú poskytnuté finančné náklady vo výška
3 577 727 € a neoprávnené náklady sú vo výšky 458 383 €. Spolufinancovanie, ktoré znáša
vodárenská spoločnosť vo výške 5 % , činí čiastku 178 886 €.
p. Babinec – čo sa týka pôžitkov, ktoré vodárenská spoločnosť požíva, sú v zmysle zmluvy,
ktorú niekto dohodol. Vodárenská spoločnosť síce naplatí nájom, ale finančne rieši havarijné stavy,
ktoré vznikajú pri prevádzkovaní ČOV.
Ing. Štefan Milovčík – kto chce byť pri rokovaniach s vodárenskou spoločnosťou, môže prísť
a na budúce zasadnutie sa predloží návrh zmluvy doplnený o nanesené pripomienky – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – tento materiál sa z dnešného rokovania sťahuje, alebo sa o ňom bude
hlasovať?
Ing. Marián Kníž - navrhuje hlasovať o tomto návrhu, keďže už prebehla diskusia a zdržať sa
hlasovania.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre prevod stavby ,,Čistička
odpadových vôd na Ul. Rastislavovej, súpisné číslo 1125/17, zapísanej na liste vlastníctva
č. 3200 - Mesto Snina, v k. ú. Snina, ktorý spočíva v tom, že ide o prevod schválený
v minulosti uznesením MsZ č. 864/2006 zo dňa 19. 05. 2006 a 587/2009 zo dňa 28. 05.
2009 vo forme schválenej zmluvy o budúcej zmluve;
b) zmluvný prevod nehnuteľností v k. ú. Snina: Čistička odpadových vôd na Ul. Rastislavovej,
súpisné číslo 1125/17, zapísanej na liste vlastníctva č. 3200 - Mesto Snina, v k. ú. Snina pre
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Košice, IČO: 36 570 460. Text kúpnej
zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia. V danom prípade MsZ rozhoduje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
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Hlasovanie:
za: MUDr. Mária Kostelníková, Anton Vass - 2 poslanci
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav
Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 13
poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
21. A) 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.
Ing. Jaroslav Regec – mestská rada je poradný orgán a je na poslancoch, či ju zriadia alebo nie.
Keď sa uznesenie MsZ č. 3/2010 menilo uznesením MsZ č. 51/2011 zo dňa 23. 06. 2011 upozornil,
že porušujeme zákona o obecnom zriadení, dochádza aj k porušeniu Štatútu mesta, porušenie
spočíva hlavne v tom, že sa nerešpektujú výsledky volieb. Vtedy mu JUDr. Paľovčík povedal, že
túto normu vníma ako kogentnú, to znamená, že nie sme povinní túto právnu normu dodržiavať.
Požiadal o právne stanovisko skupinu advokátov. Kogentná právna norma je taká, ktorá
neumožňuje subjektom právneho vzťahu prejavom vôle odchylne upraviť oprávnenie a právne
povinnosti od znenia právnej normy. Realizácia kogentnej normy sa uskutočňuje jedine tým
spôsobom, ktorý je ustanovený v dispozícii právnej normy. Opakom kogentnej normy sú normy
dispozitívne. Tam sa dá odchýliť od normy, ak sa na tom subjekty dohodnú. Podľa toho je súčasný
stav protiprávny, nakoľko ustanovením právnej normy o obecnom zriadení sú poslanci zaviazaní
prihliadať na zastúpenie politických strán. Preto dáva poslanecký návrh v tomto znení: Mestské
zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje Mestskú radu
v Snine v počte 6 členov, volí za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Zdenek Snítil,
- Ing. Jozef Savka,
- Anton Vass,
- MUDr. Jozef Homza.
Mgr. Ľubov Reháková – za poslancov strany SMER-SD predkladá poslanecký návrh v tomto
znení: Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje
Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, volí za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Miroslav Balog,
- Ing. Marián Kníž,
- Ing. Zdenek Snítil,
- Anton Vass.
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MUDr. Igor Latta – dáva poslanecký návrh v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, volí
za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Jozef Savka, poslanec,
- Ing. Marián Kníž, poslanec,
- Anton Vass, poslanec,
- Ing. Zdenek Snítil, poslanec.
Zloženie mestskej rady navrhuje podľa volebných obvodov – štyria poslanci za volebný obvod 1
a dvaja poslanci za volebný obvod č. 2 s tým, že v mestskej rade budú obaja zástupcovia primátora.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal svoj poslanecký návrh.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje
Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, volí za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Zdenek Snítil,
- Ing. Jozef Savka,
- Anton Vass,
- MUDr. Jozef Homza.
Hlasovanie o návrhu Ing. Regeca:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 5 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil –
9 poslancov
nehlasoval: –Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Mgr. Rehákovej.
Návrh na uznesenie Mgr. Rehákovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje
Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, volí za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Miroslav Balog,
- Ing. Marián Kníž,
- Ing. Zdenek Snítil,
- Anton Vass.
Hlasovanie o návrhu Mgr. Rehákovej:
za: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil - 5 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
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zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 8 poslancov
nehlasoval: –Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh MUDr. Lattu.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 3/2012 zo dňa 27. 12. 2010, zriaďuje
Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, volí za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Ing. Jozef Savka, poslanec,
- Ing. Marián Kníž, poslanec,
- Anton Vass, poslanec,
- Ing. Zdenek Snítil, poslanec.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Lattu:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta - 4 poslanci
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

B) Návrh na zrušenie Mestskej rady v Snine a prechod kompetencií
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál sťahuje z rokovania a prosí poslancov, aby sa do
najbližšieho zasadnutie mestského zastupiteľstva dohodli o zložení mestskej rady.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
ruší
uznesenie MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010,
schvaľuje
prechod kompetencií Mestskej rady v Snine, ktoré jej boli uložené príslušnými
všeobecne záväznými právnymi normami mesta Snina do pôsobnosti Mestského zastupiteľstva
v Snine do obdobia, kým nebudú jednotlivé všeobecne záväzné nariadenia mesta Snina
aktualizované doplnkami.
Materiál stiahnutý z rokovania.
17. Investičný zámer „Chodníky Snina – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul. Palárikova“
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 – od leta začne rekonštrukcia mosta cez Cirochu a doprava bude
presmerovaná cez Perečínsku ulicu, kde chodník nie je a preto je veľmi dôležité, aby sa tam
vybudoval.
Ing. Jaroslav Regec – na minulom zasadnutí požiadal JUDr. Paľovčíka, aby preveril, či
môžeme priamo zadávať zákazku VPS Snina, s. r. o., keď máme schválené uznesenie, ktoré hovorí
o vykonávaní verejného obstarávania.
JUDr. Ján Paľovčík – pracuje na tom, keďže o vysvetlenie požiadal aj úrad verejného
obstarávania o aktuálny výklad verejného obstarávania.
Ing. Marián Kníž – na Ul. Kukučínovej máme prepadnutý chodník – je tam havarijný stav,
treba to čím skôr dať do poriadku – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – prehodnotiť poradie chodníkov, pretože niekde chodníky vôbec nie sú a sú
tam veľmi potrebné.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal 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 schvaľuje investičný zámer „Chodníky Snina – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul.
Palárikova“. 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. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 211/2012

18. Investičný zámer „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta –
odstavná plocha na Ul. študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051“
Písomný materiál predložil JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ. Spracovali JUDr. Jaroslav
Koco, poslanec MsZ a Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
JUDr. Jaroslav Koco – ako predkladateľ tohto materiálu podal bližšie informácie k tomuto
materiálu. V meste je nedostatok parkovacích miest, preto navrhuje rekonštrukciu týchto
parkovacích miest, čím sa vytvoria aj nové parkovacie mesta.
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Ing. Daniela Galandová – s pribúdaným nových odstavných plôch sa nám zvyšujú náklady
spojené s dažďovou vodovou – je tu však možnosť, že asfaltové parkoviská vymeníme za
zatrávňovacie panely a tým sa vyhneme týmto poplatkom.
JUDr. Ján Paľovčík – každý týždeň chodia na oddelenia žiadosti o opravu chodníkov
a odstavných plôch a nie sú zaradené do zoznamu. Aby to nebolo tak, že sa opravujú iba chodníky
a odstavné plochy tam, kde bývajú poslanci.
Ing. Jozef Savka – mal niekoľko telefonických hovorov od pána, ktorý poslal na úrad aj
niekoľko žiadostí na rekonštrukciu odstavnej plochy za blokmi na Vihorlatskej ulici súpisné číslo
1414 a 1416 (pri Filovej). Stačilo by to zatiaľ vysypať vyfrézovanou asfaltovou drťou – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal 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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na
území mesta - odstavná plocha na Ul. študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051“. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 212/2012

19. Investičný zámer „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta –
odstavná plocha na Ul. študentskej 1465“
Písomný materiál predložila Mgr. Ľubov Reháková, poslankyňa MsZ. Spracovali Mgr. Ľubov
Reháková, poslankyňa MsZ a Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľubov Reháková – toto spoločenstvo sa už štyri roky snaží o zrekonštruovanie týchto
odstavných plôch.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal 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 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na
území mesta – odstavná plocha na Ul. študentskej 1465“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
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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. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 213/2012

24. Schválenie vstupu mesta Snina do občianskeho združenia Karpatský Euroregión
Slovenska – Sever
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí so vstupom mesta Snina do občianskeho združenia
Karpatský Euroregión Slovensko – Sever, schvaľuje
1. členstvo mesta Snina v občianskom združení Karpatský Euroregión Slovensko – Sever,
2. členský príspevok mesta Snina vo výške 500 € ročne.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 214/2012

25. 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. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí so vstupom mesta Snina do združenia Miestna akčná
skupina (MAS) Pod Vihorlatom, o. z., schvaľuje
1. členstvo mesta Snina v združení Miestna akčná skupina (MAS) Pod Vihorlatom, o. z.,
2. členský príspevok mesta Snina vo výške 200 € ročne.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 215/2012

26. Informatívna správa o letnej turistickej sezóne 2011 a o stave prípravy areálu
BIOKÚPALISKA v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus, vedúc
oddelenia rekreačných a športových služieb.
Ing. Štefan Milovčík – ak by bol zo strany poslancov záujem, pristavili by sme dnes mikrobus
a išli by sme sa do RO Rybníky pozrieť.
Mgr. Ľubov Reháková – chce poďakovať všetkým za dobrý priebeh minulej letnej sezóny
v RO Rybníky. Pri príprave súčasnej letnej sezóny chce tlmočiť poďakovanie študentom stredných
škôl, ktorí pomáhali v RO Rybníky.
JUDr. Jaroslav Koco – ďakuje celému tímu p. Čusa za odvedenú prácu a zvlášť ďakuje p.
Ronďošovi zato, že vyrezal a umiestnil drevenú sochu v areáli RO Rybníky, začo navrhuje p.
Ronďošovi vyplatiť symbolickú odmenu – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o letnej turistickej
sezóne 2011 a o stave prípravy areálu BIOKÚPALISKA v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu
2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –31

nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 216/2012

27. Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací biotop – Snina
Rybníky“ a cenník na letnú turistickú sezónu 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus, vedúc
oddelenia rekreačných a športových služieb.
Ing. Marián Kníž – koľko plavčíkov potrebujeme na RO Rybníky?
Ing. Daniela Galandová - nemali by sme schvaľovať naraz cenník a pracovný poriadok bez
toho, aby boli predložené predpokladané príjmy a výdaje. Rybníky by nemali byť stratové a podľa
toho by sme mali stanoviť výšku vstupného. Preto predkladá poslanecký návrh v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska
„Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“, ukladá mestskému úradu vypracovať podrobný rozpočet
na prevádzku areálu biokúpaliska Sninské rybníky (plán príjmov a výdavkov) na sezónu 2012 pre
účely schválenia cenníka.
MUDr. Andrej Kulan – je potrebné doplniť zloženie lekárničky o dlahy na fixáciu zlomeniny.
Minulého roku bola zlomenina členka, ktorá bola nedostatočne ošetrená z dôvodu, že v lekárničke
chýbali dlahy – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – počet pracovníkov je 17, ale objem schválených finančných
prostriedkov v rozpočte sa nemení. V RO Rybníky sa rozšírili priestory na športové vyžitie. Nevie,
či takéto zariadenia sú ziskové. Turistickú sezónu nám však treba otvoriť, preto je zato, aby sa tento
materiál schválil.
Ing. Štefan Milovčík – v Humennom sa zimný štadión a krytá plaváreň dotuje z rozpočtu
mesta.
Ing. Miroslav Balog – prihovára sa za schválenie toho materiálu, aj keď by sme mali byť
opatrní, no veľa vecí sa ovplyvniť nedá, napr. počasie. Treba sa zaoberať tým, že je potrebné
vytvoriť okienko pre marketing cestovného ruchu. Nemôžeme to mať zavesené iba na stránke
mesta.
Mgr. Erik Cap – prvého júna chceme otvoriť letnú turistickú sezónu, bol sa v RO Rybníky
pozrieť a je zato, aby sa tento materiál podporil.
Ing. Jozef Savka – teraz sa potvrdilo, že mestská rada je potrebná.
Ing. Daniela Galandová – chce upozorniť na rozpor v počte pracovníkov – minulého roku sme
sa bavili o počte 22 a teraz je to 24 pracovníkov.
JUDr. Jaroslav Koco – do budúcna by nebolo zlé oddeliť výšku vstupného pre občanov mesta
Snina a pre občanov z iných miest.
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Ing. Marián Kníž – predkladá poslanecký návrh v tomto znení: z cenníka vypustiť cenu
celodenného a poldenného lístka pre dieťa.
Ing. Jozef Savka – je potrebné zvážiť to, či budeme upravovať cenník, keď nemáme zúčtovanie
ziskov – príjmy a výdaje. Upravovať cenu vstupného podľa toho, či je občan z mesta Snina alebo
iného mesta, je diskriminačné. Kdekoľvek inde je cena vstupného rovnaká pre všetkých
návštevníkov.
Ing. Dana Mariničová – výsledky hospodárenia za rok 2011 – náklady 38 200 € a odpisy
majetku 37 000 €, celkové náklady boli 35 500 €. Výnosy – vybrané vstupné 64 870 €. Čistá strata
bola 10 700 €.
Mgr. Ľubov Reháková – takéto prevádzky asi nemôže počítať s veľkým ziskom, do straty idú
často. Chceme byť ziskovejší, ale vstup pre deti máme 0,60 €. Vo všetkých iných takýchto
zariadeniach je vstupné pre deti 1,- €.
Ing. Marián Kníž – bude sa v RO Rybníky vyberať parkovné?
Ing. Štefan Milovčík – za výber parkovného by sa veľmi prihováral. Veď Sninčania môžu
vyjsť na Rybníky aj peši, hoci vie, že nie stále sa to dá.
JUDr. Jaroslav Koco – 80 % návštevníkov bolo v minulom roku z iných okresov. Na výstavbu
kúpaliska išlo z rozpočtu mesta približne 900 tis. €, práve toto považuje za diskriminačné voči
našim občanom, keďže iné okresy na výstavbu kúpaliska neprispeli ani jednou korunou.
Mgr. Vladislav Mika – privítal by, ak by všetci poslanci išli pozrieť na Rybníky a videli, kto
tam robí a čo všetko sa tam urobilo. Bol by rád, keby sa tam zúčastnili všetci poslanci
a neobmedzilo sa to iba na túto jednu návštevu.
Mgr. Erik Cap – súhlasí s poslaneckým návrhom Ing. Kníža, aby deti do 6 rokov mali vstup
zdarma.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska
„Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“, ukladá mestskému úradu vypracovať podrobný rozpočet
na prevádzku areálu biokúpaliska Sninské rybníky (plán príjmov a výdavkov) na sezónu 2012 pre
účely schválenia cenníka.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jozef
Savka - 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 9
poslancov
nehlasoval: –Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Kníža.
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Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Z cenníka vypustiť cenu celodenného a poldenného lístka pre dieťa.
Hlasovanie o návrhu Ing. Kníža:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
nehlasoval: –Ing. Jaroslav Regec – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“,
2. Cenník na letnú turistickú sezónu 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka - 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 217/2012

MUDr. Andrej Kulan – o pol dvanástej prebieha Druhý sninský deň ošetrovateľstva, je to
veľký seminár zdravotných sestier a pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou. Kto by sa
chcel prísť pozrieť, je vítaný.
28. Rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Snina – prevádzkovanie lyžiarskeho
strediska Parihuzovce
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – tento materiál nebol predložený na prerokovanie do komisie
cestovného ruchu. Predkladá poslanecký návrh v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo v Snine
súhlasí so začatím rokovaní s TJ Spartak Vihorlat Snina a inými dotknutými osobami vo veci
možného prevádzkovania lyžiarskeho strediska Parihuzovce.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
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Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí so začatím rokovaní s TJ Spartak Vihorlat Snina a inými
dotknutými osobami vo veci možného prevádzkovania lyžiarskeho strediska Parihuzovce.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 218/2012

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
rozšírenie podnikateľskej činnosti mesta Snina
o prevádzkovanie lyžiarskeho strediska Parihuzovce, súhlasí so začatím rokovaní s TJ Spartak
Vihorlat Snina a inými dotknutými osobami v súvislosti s usporiadaním s tým súvisiacich
majetkoprávnych vzťahov.
O písomnom návrhu na uznesenie sa nehlasovalo.

29. Vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky za rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny, Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia
výstavby, ÚP, ŽP a SP, Mgr. Eva Mihaliková, referentka útvaru školstva a JUDr. Ján Maškulík,
náčelník mestskej polície.
Ing. Jaroslav Matis – predkladá poslanecký návrh. Vadí mu, že terénni pracovníci nepracujú
s maloletými spoluobčanmi. Toto, čo sa robí doposiaľ je nepostačujúce.
Ing. Jozef Savka – táto správa odráža akurát klady, ktoré pracovníci robia, ale v globále veľký
problém, ktorý je, to nerieši a nevyrieši to ani postavenie bytov v Červencove. Byty, ktoré
Združenie Rómov vlastní, po vysťahovaní obsadia znova.
Anton Vass – je to podrobne spracovaný materiál. Viac by rozšíril aktivitu v oblasti osvety
formou prednášok v oblasti gamblerstva, alkoholizmu, zdravotnej prevencie, sociálnej
spravodlivosti a pod.
Ing. Daniela Galandová – chýbajú tam konkrétne čísla – koľko máme Rómov meste. V správe
sa uvádza veľmi nízky počet Rómov v materských školách. Vo večerných a nočných hodinách
z areálov škôl vychádzajú deti a mládež, preto apeluje na mestskú políciu, aby častejšie robila
obhliadky práve v týchto areáloch – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – kto bude hradiť vysporiadanie pozemkov a či vôbec bude mať zmysel
výstavba týchto bytov, keďže tým vytvoríme ďalšiu rómsku osadu. Tieto byty budú aj tak o dva, tri
roky zničené. Podstatu problému to nerieši.
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Ing. Jaroslav Regec – myslí si, že majetkoprávne vysporiadanie by sme mali urobiť. Nikde nie
je napísané, že táto oblasť musí slúžiť na výstavbu bytov pre neprispôsobivých občanov. Preto
predkladá poslanecký návrh v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie rómskej problematiky v meste Snina za rok 2011, súhlasí
s prípravou podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov s vlastníkmi spoluvlastníckych
podielov na výstavbu bytov.
Ing. Jozef Savka – ide o pozemky v extraviláne. V územnom pláne máme pozemky určené pre
IBV v lokalite smerom na Pčoliné. Ak tie pozemky odkúpime, určite ich predáme za drahšie
a nastane problém. Váži si prácu tých, ktorí pracujú s touto komunitou, ale riešiť to výstavbou
rómskej osady niekde inde, to nám problém nerieši. Po vysťahovaní neprispôsobených občanov sa
nám uvoľnia byty a Združenie Rómov, ktoré je vlastníkom týchto bytov, tam nasťahuje ďalších
Rómov a tým sa nám ich počet na sídlisku ešte zvýši.
JUDr. Jaroslav Koco – ak má mesto investovať milióny na vysporiadanie pozemkov, malo by
mať nejakú predstavu, čo tam bude. Ak chceme sídlisku I. pomôcť, mohli by sme rokovať
s obchodným reťazcom Kaufland, aby postavili budovu práve na tomto sídlisku.
Ing. Štefan Milovčík – o takejto možnosti už rokovali a neúspešne.
JUDr. Ján Paľovčík – pre vysvetlenie - uznesenie navrhované Ing. Regecom nezaväzuje
a mestu nehrozí žiadne vynaloženie finančných prostriedkov, pretože ak uznesenie bude schválené
v predloženom návrhu, pre kataster je neprijateľné, aby na základe takéhoto uznesenia bola
prevedená zmena vlastníckych práv.
Mgr. Ľubov Reháková – je potrebné pripraviť nejakú víziu ohľadom riešenia tohto problému.
Do riešenia problému treba zapojiť aj samotných Rómov.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Matisa.
Poslanecký návrh Ing. Matisa:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie
rómskej problematiky v meste Snina za rok 2011, ukladá mestskému úradu spracovať najneskôr
do 30. 06. 2012 štatistiku prihlásených občanov v meste Snina z iných samospráv za roky 2008 –
2012 s uvedením ich presného trvalého bydliska.
Hlasovanie o návrhu Ing. Matisa:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 219/2012

Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Savku.
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Poslanecký návrh Ing. Savku:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie
rómskej problematiky v meste Snina za rok 2011.
JUDr. Ján Paľovčík – keďže bol schválený poslanecký návrh Ing. Matisa, ďalšie poslanecké
návrhy sú bezpredmetné a už sa o nich nemôže hlasovať.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie vyhodnotenie plnenia opatrení na riešenie
rómskej problematiky v meste Snina za rok 2011, súhlasí s prípravou podkladov na majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov s vlastníkmi spoluvlastníckych podielov na výstavbu bytov pre sociálne
slabších a neprispôsobivých občanov v lokalite „Červencovo“.
O písomnom návrhu na uznesenie sa nehlasovalo.

30. Digitalizácia kina Centrum Snina
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina.
Anton Vass – kvalita digitálnej projekcie je porovnateľná s premietaním 35 milimetrovej
kópie. Digitálna kópia nepodlieha mechanickému opotrebeniu ako to bolo v prípade klasických
filmov. Digitálne technológie umožnia premietať nielen filmy ale aj prenosy športových
a kultúrnych udalostí. Pokiaľ neodsúhlasíme digitalizáciu kina, ostane mám veľká miestnosť, ktorá
sa bude používať iba sporadicky.
Ing. Jaroslav Matis – s digitalizáciou kina by sme mali ešte chvíľu počkať. Možno budú
v budúcnosti predložené ešte lepšie podmienky na financovanie.
PhDr. Daniel Andráško – digitalizáciu kina rozdelil na tri etapy. Tento materiál sa týka
digitalizácie zvuku, čo je najdôležitejšie. Na 35 mm kotúčoch už niet filmov, teda kino nebude mať
čo premietať. Cena je z predbežnej ponuky, teda nevychádza z verejnej súťaže. Z audiovizuálneho
fondu máme možnosť získať 30 % finančných prostriedkov, viac nie.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí
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.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 6 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
zdržalo sa: Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
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nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

31. Schválenie nájomných zmlúv – VPS, s. r. o., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – keď tieto dve zmluvy schválime, o koľko sa znížia výnosy do rozpočtu
mesta z nájmu.
JUDr. Ján Paľovčík – výnosy sa neznížia, práve naopak, zvýšia sa, pretože v doterajších
zmluvách, ktoré máme, výška odpisov ostala nezmenená a pribudlo k tomu 1 € za položky, ktoré
majú nulovú hodnotu, práve o túto sumu sa nájom povýši.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 9 písm. c) a § 12 ods. 2
VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnku č. 1 pre nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku uvedeného
v prílohách, ktoré sú súčasťou zmlúv uvedených v bode b) a c), ktorý spočíva
v skutočnosti, že ide o majetok, ktorý slúži k zabezpečeniu služieb obyvateľstvu
prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o..
b) Zmluvu č. 6/2012/Pr. o nájme nehnuteľného majetku s Verejnoprospešnými službami
Snina, s. r. o., IČO: 43904157. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
c) Zmluvu č. 7/2012/Pr. o nájme hnuteľného majetku s Verejnoprospešnými službami
Snina, s. r. o., IČO: 43904157. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržala sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 220/2012
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32. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a nájomnej zmluvy
pre Dickú Helenu, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiál je rozdelený na dve časti z dôvodu, že s bodom a) sa stotožnili
všetky komisie, k bodu b) boli rôzne stanoviská.
MUDr. Igor Latta – žiadateľka svoj projekt naprojektovala tak, že päť metrov široký výjazd
nasmerovala rovno k vchodom obytných blokoch, nehovoriac, že je tam parkovisko, je tam obytná
zóna, kde je veľký pohyb detí. Nebol by proti tomu, keby si niečo také vybudovala mimo obytnej
zóny.
JUDr. Jaroslav Koco – pýtal sa niekto na názor obyvateľov, ktorí tam žijú? Výstavba
autoumyvárne v obytnej zóne nie je veľmi vhodná.
pani Megová – poverená zastupovaním p. Dickej – v mnohých mestách fungujú
autoumyvárne v obytných blokoch. V tom problém nevidí.
MUDr. Andrej Kulan – osobne sa zdržal hlasovania, keď bol schvaľovaný územný plán, práve
kvôli tomuto trojuholníku, je to nešťastné miesto, je tam neporiadok. Nemôže súhlasiť s tým, čo je
dnes predložené.
Ing. Jaroslav Matis – čo je s petíciou, ktorú robili občania sídl. Komenského?
Ing. Lýdia Gičová – na úrad žiadna petícia nebola doručená. V rámci územného konania
oznámenie o začatí územného konania bolo územné rozhodnutie zverejnené verejnou vyhláškou
v bytových domoch 2665 a 2661. K územnému konania bola vznesená námietka iba od obyvateľov
vchodu č. 1 bytového domu 2665, ktorí napísali, že sú proti výstavbe uvedeného objektu, nakoľko
pojem „polyfunkčný“ nevyjadruje konkrétnu činnosť, ktorá sa v ňom bude vykonávať, ďalej sa
obávajú o bezpečnosť z hľadiska zvýšenej premávky a znečistenie prostredia. Námietka bola
vyhodnotená a bola vyvrátená na základe stanovísk štátnej správy. V rámci územného rozhodnutia
bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu ale zo strany JUDr. Bacáka, ktorý je vlastníkom pozemku
z náprotivnej strany. Rozhodnutie mesta bolo krajským úradom potvrdené v plnom rozsahu.
Ing. Jaroslav Matis – nemá nič proti výstavbe polyfunkčného domu, chce len to, aby bol vjazd
a výjazd riešený zo strany rodinných domov, nie vchodov do obytných blokov.
(na zasadnutie prišiel Ing. Balog – 14.10 hod. – počet poslancov 16)
Ing. Jaroslav Regec – myslí si, že podnikateľskú aktivitu p. Dickej by sme nemali brzdiť
týmto uznesením. Veď stavebné povolenie ešte nie je vydané, technické podmienky sa dajú vyriešiť
potom.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie. Hlasovať sa bude zvlášť o bode a)
a zvlášť o bode b).
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Snina pre Helenu Dickú, Jesenského 2372/172, 069 01 Snina. Text zmluvy tvorí prílohu
uznesenia.
b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na parc. č. CKN 1121/167 a CKN 1121/166, zap. na LV
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za účelom prechodu a prejazdu k plánovanej stavbe
v zmysle projektovej dokumentácie pre Helenu Dickú, Jesenského 2372/172, 069 01 Snina.
Hlasovanie za bod a):
za: Mgr. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
nehlasoval: –Hlasovanie za bod b):
za: Mgr. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 11 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan- 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 221/2012

35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Snina – Brehy
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
(zo zasadnutia odišiel MUDr. Latta – 14.16 hod. – spolu 15 poslancov)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina a to – stavbu so s. č. 3192 na
pozemku parc. č. CKN 1121/195 na Ul. Komenského, ktorá je na liste vlastníctva č. 3200 vedená
ako výmenníková stanica a pozemok zastavaný touto stavbou, parc. č. CKN 1121/95, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 193 m2, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že pre mesto je táto stavba prebytočná a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina –
Brehy, Komenského 2658, Snina si túto budovu v roku 2007 zrekonštruovala na vlastné náklady
a využíva ju na bohoslužby pre veriacich tohto mesta.
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Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil - 7 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 222/2012

36. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/95 – Hašuľ
Ján a Anna Hašuľová, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym
predajom – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/95, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
9 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 37002341-28/2012, vyhotoviteľa Ing. Jozefa
Fencáka, F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného pod G1-72/2012, z pozemku parcelné
číslo CKN 2140/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4766 m2, zapísaného na LV č. 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 200,- €, t. j. 22,00 €/m2, stanovenú znaleckým
posudkom č. 24/2012 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01
Snina pre Jána Hašuľa, r. č. 610103/6315 a manželku Annu Hašuľovú, rod. Petrovková, r. č.
665421/7053, obaja trvale bytom Kukučínova 2045, 069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradia 66 €
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, 157,- € za vyhotovenie GP a 68,30 € za vypracovanie
znaleckého posudku.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 13
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 223/2012
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38. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1968/160,
1968/162, 1968/163 – Avuk Marián a Avuk Adrián
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/160, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 42 m2
a pozemku parc. č. CKN 1968/163, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 11 m2,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 522 €, t. j. 9,86 €/m2,
stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2012 zo dňa 27. 02. 2012 znalca Ing. Mariána
Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina pre Ing. Mariána Avuka, r. č.
670911/6073, trvale bytom Janka Kráľa 1006/4, 069 01 Snina;
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/162, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 17 m2
zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 168 €, t. j. 9,86 €/m2,
stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2012 zo dňa 27. 02. 2012 znalca Ing. Mariána
Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina pre Adriána Avuka, r. č.
910123/8905, trvale bytom Podhorská 2120/79, 069 01 Snina,
s tým, že kupujúci uhradia poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a 68,30 € 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 v znení doplnku č. 1 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 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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 224/2012

39. Zmena uznesenia MsZ č. 196/2012 zo dňa 26. 01. 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Zuzana Krupa,
garantka komisie mládeže, školstva, kultúry a poskytovania grantov.
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Mgr. Ľubov Reháková – 21. 05. 2012 o 15.00 hod. bude stretnutie poslancov ohľadom
rozdelenia dotácií, ktoré bude zvolané v zmysle schváleného doplnku k VZN č. 111/2012
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Ing. Marián Kníž – uznesenie o rozpočte p. primátor nepodpísal, pretože tam bol nesúlad, no
v tomto uznesení tiež nebol súlad a toto uznesenie p. primátor podpísal. Prečo potom boli niektoré
zálohové dotácie vyplatené?
Zuzana Krupa – išlo o zálohové dotácie, preto boli vyplatené.
Ing. Pavol Marinič – chyba bola zistená po podpise uznesenia, kluby tlačili na vyplatenie
zálohových dotácií, preto niektoré boli vyplatené. Teraz je uznesenie predložené preto, aby sa to
dalo do poriadku.
Mgr. Katarína Harmaňošová – pri rozpočte neboli doložené ani prílohy, pri tomto uznesení
bol rozdiel medzi sumou v uznesení a sumou uvedenou v prílohe.
Ing. Daniela Galandová – pri rozpočte boli predložené všetky prílohy, takže išlo iba o súčtovú
chybu ako aj v tomto prípade. Mrzí ju prístup kontrolóra, že keď niečo nie je v poriadku, nerieši sa
to tak, ako sa má. Chce sa opýtať, či sumy v uvedenom návrhu predstavujú zálohu vo výške 50 %
z ich požadovanej sumy. Ide o tom, aby nedošlo k tomu, že niekomu vyplatíme na základe tohto
uznesenia viac, ako sa na stretnutí 21. mája dohodneme.
Mgr. Erik Cap – na jednej strane všetci chceme, aby kluby fungovali, ale keď je potrebné
rozdeliť dotácie, je problém. Nie je to chyba komisie. Tento návrh predkladal p. Vass ako
poslanecký návrh. Okrem Mládežníckeho futbalového klubu Snina nikomu nebolo vyplatených
50 % z dotácie.
Anton Vass – naozaj ide iba o súčtovú chybu, ale ak je s tým problém, treba tento materiál
stiahnuť.
JUDr. Ján Paľovčík – prijaté uznesenie je nevykonateľné a ak sa teraz tento materiál stiahne,
musíme žiadať o vrátenie vyplatených finančných prostriedkov.
Ing. Marián Kníž – nikto nie je proti vyplateniu dotácií.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení prílohu k uzneseniu MsZ č. 196/2012 zo dňa 26. 01.
2012, a to prerozdelenie zálohových dotácií takto:
- Mestský futbalový klub Snina
9 700,- €,
- Mládežnícky futbalový klub Snina
3 000,- €,
- Zápasnícky klub Vihorlat Snina
6 700,- €,
- Mestský Tennis Club Snina
1 500,- €,
- Mestský volejbalový klub Snina
3 000,- €,
- Stolnotenisový oddiel Snina
1 000,- €,
- ŠK SKÓRE pri ZŠ 1. mája v Snine
3 000,- €,
- Black Tiger Taekwondo Klub Snina
250,- €,
- MO Jednota dôchodcov na Slovensku
900,- €,
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-

Rímsko-katolícka cirkev, Námestie Jána Pavla II., Snina
1 600,- €,
Rímsko-katolícka cirkev, Námestie Božieho milosrdenstva Snina 1 600,- €,
Gréckokatolícka cirkev – farnosť Brehy Snina
900,- €,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine 900,- €,
Pravoslávna cirkevná obec
1 400,- €.

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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 225/2012

Ing. Štefan Milovčík – v sobotu sa p. Bartfay dožíva 90. rokov života. Prečítal list, ktorý mu
chceme v mene mestského zastupiteľstva odoslať. Pri tejto príležitosti predkladá návrh na
poskytnutie dotácie pre Galériu MIRO na výtvarný festival.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal návrh na uznesenie, ktorý predložil Ing. Milovčík.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje dotáciu vo výške 9 000 € na zabezpečenie 19
ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2012, ukladá MsÚ Snina výšku dotácie
zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu.
Hlasovanie:
za: Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 3 poslanci
proti: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 9 poslancov
nehlasoval: –Navrhované uznesenie nebolo schválené.
40. Zrušenie bodu 2 uznesenia MsZ č. 339/1993 zo dňa 25. 11. 1993 – nájomné Matica
slovenská a stanovenie výšky nájomného
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – činnosť Matice slovenskej podporuje, ale mohli by sme im poskytnúť
priestory v niektorej školy, pretože teraz užíva lukratívne priestory v centre mesta, za ktoré by
mesto dostalo nájom vo výške minimálne 25.000 €, ešte mesto dopláca za prevádzku.
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Ing. Štefan Milovčík – v rekonštruovanom kaštieli sa počíta s priestormi pre Maticu slovenskú
ako aj pre Galériu MIRO.
PhDr. Daniel Andráško – Horiaca ruža je v týchto priestoroch preto, že projektant
naprojektoval vo vestibule domu kultúry priestory, ktoré nespĺňali žiadny účel, prispôsobili sa tieto
priestory tak, aby tam mohol byť subjekt ten, ktorý tam je a v prípade kultúrnych podujatí ponúka
základné občerstvenie. Projektant nepočítal s tým, že v decembri tam bude 5 °C, kde sa nebude dať
sedieť pri káve. Preto poslanci súhlasili s tým, že za to teplo platiť nebude a úľavu od platenia
nájomného poslanci dali preto, že sú tam podmienky také aké sú a že je to v záujme domu kultúry
ako takého. Priestory, kde je Matica slovenská, využíva aj dom kultúry na svoju činnosť, pretože
iné priestory v dome kultúry na výstavy, vernisáže a pod. nie sú. Priestory Galérie MIRO –
prenájmom týchto priestorov by sme naozaj mohli získať peniaze za nájom, ale nevie si predstaviť,
čo iné by tam mohlo byť.
Ing. Jozef Savka – Horiaca ruža si prevádzkové náklady hradí, no Galéria MIRO a Matica
slovenská si prevádzkové náklady nehradia, takže ide o nepriamu dotáciu mesta.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší bod 2 uznesenia MsZ č. 339/1993 zo dňa 25. 11. 1993
a uznesenie MsZ č. 393/1997 zo dňa 19. 06. 1997 s účinnosťou od 01. 07. 2012.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka - 6 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 3 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Zdenek
Snítil – 4 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
41. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998 – nájomné Džupinková
Anna a stanovenie výšky nájomného
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – navrhuje, aby sme postupovali podobne ako pri novinových stánkoch
a vypísali verejnú súťaž na tieto priestory s tým, aby uviedli aj výšku nájmu, ktorú by za tieto
priestory hradili.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší v uznesení MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998 tú časť
uznesenia, ktorou sa odpúšťajú poplatky za nájomné, s účinnosťou od 01. 07. 2012.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec 9 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 5 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 226/2012

42. Zrušenie bodu 2 uznesenia MsZ č. 556/2009 zo dňa 26. 03. 2009 – nájomné Galéria
Andrej Smolák a stanovenie výšky nájomného
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – ide o neefektívne nakladanie s majetkom mesta. Nadácii MIRO
v zastúpení Andrejom Smolákom bol odpredaný pozemok v centre mesta v roku 2002 za jednu
korunu s podmienkou výstavby domu Nadácie MIRO. Ubehlo už 10 rokov a nič sa na tomto
pozemku nedeje. Má podozrenie, že došlo k porušeniu kúpnej zmluvy, keďže vlastníkom tohto
pozemku je teraz Nadácia ART.EAST. Pozemok bol prevedený na základe darovacej zmluvy a je
vedený ako zakladacia istina tejto nadácie. Preto prosí hlavného kontrolóra, aby preveril, či nedošlo
k porušeniu kúpnej zmluvy, keďže mesto malo predkupné právo na tento pozemok – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší bod 2 uznesenia MsZ č. 556/2009 zo dňa 26. 03. 2009
s účinnosťou od 01. 07. 2012.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, - 6 poslancov
proti: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
(zo zasadnutia odišiel Ing. Regec – 15.25 hod. – spolu 14 poslancov)
Ing. Štefan Milovčík – Ing. Regec musel odísť, preto je potrebné odhlasovať nového člena
návrhovej komisie. Navrhuje MUDr. Kostelníkovú.
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Hlasovanie o zaradení MUDr. Kostelníkovej do návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
43. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 829/2010 zo dňa 07. 09. 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – v uznesení sa nemení nič iné iba citácia zákona, keďže došlo k zmene
zákona.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 829/2010,
zo dňa 07. 09. 2010 takto:
zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenú
podľa osobitného predpisu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2588/120, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 237 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina pre
Lesopoľnohospodársku urbársku spoločnosť - pozemkové spoločenstvo so sídlom v Snine,
zastúpené Ladislavom Kovaľom, predsedom LPUS, bytom 069 01 Snina a MUDr. Štefanom
Čopíkom, trvale bytom 069 01 Snina, členom výboru, IČO: 319 435 60, za účelom prístupovej
cesty k pozemku parc. č. CKN 5714/1, k. ú. Snina, za cenu 1 870,- € (7,89 €/m2), stanovenú
znaleckým posudkom č. 78/2010 zo dňa 26. 08. 2010 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen.
Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. CKN 2588/120 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
237 m2, vo vlastníctve kupujúceho, ako povinného z vecného bremena, v prospech tretích osôb
a subjektov a zriadením predkupného práva – práva na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 2588/120
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 237 m2, za rovnakú kúpnu cenu v prípade jeho predaja,
alebo scudzenia inak, než predajom v prospech: Mesto Snina, IČO: 00323560, Strojárska 2060/95,
069 01 Snina, s podmienkou úhrady všetkých nákladov spojených s prevodom a vkladom do
katastra nehnuteľností.
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. Vladislav
Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 227/2012

44. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 634/2009 zo dňa 27. 08. 2009
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. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č.
634/2009, zo dňa 27. 08. 2009 takto:
zmluvný prevod nehnuteľnosti - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/757, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 28 m2, vytvoreného GP č. 34823123-69/2010 zo dňa 27. 09. 2010,
vyhotoviteľom - Geodetické združenie Snina, Peter Dubjak, Ing. Jaroslav Vasilečko, Partizánska
1057, 069 01 Snina, z pozemku parc. č. CKN 3958/750, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere
8 508 m2, zap. na LV 3200, k. ú. Snina, pre Júliusa Surmaja, rod. Surmaj,, r. č. 500325/240, Štúrova
2197/141, 069 01 Snina za cenu 350,- € s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností.
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. Vladislav
Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 228/2012

45. Zrušenie uznesenia MsZ č. 665/2009 zo dňa 22. 10. 2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ č. 665/2009 zo dňa 22. 10. 2009.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 229/2012
46. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predajné stánky na námestí
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom
predajných stánkov na námestí, odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomné zmluvy na
predmet súťaže za nájom 117,- €/mesiac za každý stánok s úspešným uchádzačom – spoločnosťou
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s. r. o., Strojárska 3934, 069 01 Snina, IČO: 44689527
s účinnosťou odo dňa zverejnenia zmluvy na webovej stránke mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 230/2012

47. Správa o neukončených súdnych sporoch mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – prosí o stanovisko k súdnemu sporu ohľadom plynovej kotolne na sídl. I. –
v správe ho nikde nenašiel – úloha.
- prosí hlavného kontrolóra, aby podal písomné stanovisko k súdnemu sporu s JUDr.
Antoníkom ohľadom náhrady mzdy z neplatného ukončenia pracovného pomeru – či mesto využilo
adekvátnu právnu ochranu, aby tento súdny spor neprehralo – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – prehľad súdnych sporov v organizáciách zriadených mestom – predložiť
písomne – úloha.
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Anton Vass – chce sa opýtať na súdny spor č. 3 – pani Harmanská.
JUDr. Ján Paľovčík – súdny spor beží, p. Harmanská zomrela, sú tam dedičia, ale odvtedy
pojednávanie vytýčené nebolo.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o súdnych sporoch mesta 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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 231/2012

48. Správa o stave pohľadávok v oblasti bytového hospodárstva v bytových domoch na Ul.
1. mája
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
správu o stave pohľadávok v oblasti
bytového hospodárstva v bytových domoch na Ul. 1. mája, schvaľuje zoznam nájomníkov
a náhradníkov v bytových domoch na Ul. 1. mája platný k 15. 04. 2012. Zoznam 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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 232/2012
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49. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Zuzana Krupa,
garantka komisie mládeže, školstva, kultúry a poskytovania grantov.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2011.

informatívnu správu o poskytnutých

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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 233/2012

50. Správa k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky Komunálny odpad za rok
2011
Písomný materiál predložil Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.. Spracovali
Zdeněk Škovran, VPS Snina, s. r. o. a Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Ing. Marián Kníž – skládka komunálneho odpadu má životnosť cca 10 rokov, v správe sa
uvádza, že odpad na túto skládku vozia aj z obce Belá nad Cirochou. Chce sa opýtať, či finančné
prostriedky, ktoré VPS zato vyberá, idú pre mesto alebo pre VPS Snina, s. r. o. Prečo sú náklady na
dvoch pracovníkov vedené na VPS, keď náklady za nich znáša mesto.
Ing. Dana Mariničová – v správe sú uvádzané náklady za odpad celkovo za mesto, nie zvlášť
za VPS.
Ing. Jaroslav Matis – chce vedieť reálne čísla, pretože v správe sú uvedené čísla na počet
obyvateľov 20.420 – úloha.
Ing. Dana Mariničová – tento údaj sa mení v priebehu roka. Ale k marcu 2012 posielala
konkrétne čísla na e-mailovú adresu p. Matisa. Pošle to ešte raz k 30. 04. 2012.
Ing. Jaroslav Matis – prečo v roku 2011 neboli plánované náklady na zvoz biologického
odpadu? Zisťovala si VPS Snina nové spôsoby separácie komunálneho odpadu? Separáciu v meste
je potrebné vylepšovať – úloha.
Ing. Ján Alušík – separáciu ideme vylepšovať tým, že vybudujeme kontajnerové stanovištia
v meste, pribudne nové vozidlo na zisťovanie váhy. Spolupracujeme s jednou organizáciou
51

ohľadom zberu textilu. Mesto Snina ako také je hodný krok vpred čo sa týka separácie odpadu pred
inými mestami. Prosí však občanov, aby do kontajnerov a vriec dávali iba tie komodity, ktoré tam
patria, pretože potom je znehodnotený celý zber danej komodity v daný deň.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
hospodárenia prevádzky Komunálny odpad za rok 2011.

správu k dosiahnutým výsledkom

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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 234/2012

51. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za I. štvrťrok 2012
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP.
Ing. Miroslav Balog – zmena v mestskej polícii má veľkú odozvu v meste. Prosí, aby sme
mestskú políciu opreli do problematiky sídl. I a to tým, že sa vytvorí komisia, ktorá sa bude
zaoberať konkrétnymi návrhmi na riešenie problematiky na tomto sídlisku.
Anton Vass – chce sa opýtať, či súčasný počet mestských policajtov postačuje na pokrytie
všetkých činností.
JUDr. Ján Maškulík – súčasný počet zatiaľ postačuje na pokrytie všetkých činnosti. Uvidíme,
čo nám prinesie letná sezóna.
Ing. Marián Kníž – bolo by vhodné zakúpiť džípies, aby sme vedeli presný pohyb mestských
policajtov a tak sprísnili ich činnosť a ušetrili pohonné hmoty.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
štvrťrok 2012.

berie na vedomie

správu o činnosti mestskej polície za I.

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, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 235/2012

52. Vybavenie sťažnosti – stanovisko kontrolnej komisie
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Marián Kníž, predseda kontrolnej komisie.
MUDr. Mária Kostelníková – ako predseda komisie bytovej tvrdí, že nie všetko, čo je v tomto
materiáli uvedené je pravda. Bytová komisia trvá na svojom rozhodnutí a nemá pocit, že komisia
pochybila.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine konštatuje, že zmluva o nájme bytu č. 1/ŠFRB/2010 zo dňa 05.
01. 2010 v znení dodatkov, bola zo strany primátora mesta Snina uzatvorená v rozpore
s podmienkami určenými VZN č. 105/2010,
ukladá mestskému úradu a komisii bytovej pri
vybavovaní žiadosti o pridelenie bytu na Ul. 1. mája v Snine postupovať v zmysle VZN č.
105/2010,
odporúča
primátorovi mesta Snina ukončiť platnosť zmluvy o nájme bytu č.
1/ŠFRB/2011 zo dňa 05. 01. 2011, v znení dodatkov, z dôvodu nesplnenia podmienok VZN č.
105/2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 4 poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil
– 4 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
7.

Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Jana Makajová – od 01. 03. platí novela zákona, ktorý upravuje minimálnu sumu úhrady
za opatrovateľskú službu. Doposiaľ si mesto mohlo určiť, akú sumu si stanoví. Novelou zákona
došlo k tomu, že musí byť vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov. Suma sa
posunula z 0,50 € na 1,50 €. Pokiaľ občan nebude mať iný majetok nad sumu 10 000 € okrem

53

nehnuteľnosti, ktoré používa na trvalú potrebu, je možné túto sumu odpustiť a bude sa vymáhať
v dedičskom konaní.
Anton Vass – táto suma existenčne ovplyvní viacerých opatrovaných a zrušia túto službu, čím
dôjde aj k zrušeniu pracovných miest opatrovateľov. Bolo by potrebné zvážiť iný spôsob
finančného vyrovnania, napr. cestou mestského rozpočtu, ktorý by nemal taký dopad na
poberateľov tejto služby.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 97/2009 o opatrovateľskej službe.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 7 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
Mgr. Ľubov Reháková – zákon o sociálnej pomoci bol schválený. Veľa občanov sa bolo
sťažovať a robia sa už kroky aj zo strany občanov mesta cez poslancov v parlamente, aby došlo
k zmene tohto zákona.
JUDr. Ján Paľovčík – máme VZN, ktoré je v rozpore so zákonom. Ale zákon je vyššia právna
norma ako je VZN.
Ing. Zdenek Snítil – do 1. júla ešte máme čas, preto by bolo dobré nájsť nejaké riešenie, ako
takýmto občanom pomôcť.
8.

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov na Ul. 1. mája v Snine

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – komisia je iba poradný orgán, prečo nájom nebol prerokovaný
v mestskej rade?
Ing. Štefan Milovčík – mestskú radu nemáme funkčnú.
Ing. Jaroslav Matis – aké sú to výnimočné prípady? Malo by to tam byť špecifikované.
JUDr. Ján Paľovčík – ťažko sa to špecifikuje, nikdy nevieme, čo nám život prinesie.
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Ing. Jozef Savka – prečítal poslanecký návrh Ing. Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Bod 1 doplniť o text: „a zdravotníctvo a po prerokovaní v MsR“.
Bod 2 doplniť o text: „a po prerokovaní v MsR“.
Hlasovanie o návrhu Ing. Kníža:
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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržala sa: –nehlasoval: –Ing. Jozef Savka – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája v Snine.
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, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržala sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 236/2012

20. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Anton Vass – str. 3 – nenormatívne prostriedky - výdavky na odchodné a životné jubileá pre
školy - chce sa opýtať, či tieto finančné prostriedky nie je možné hradiť z vlastných prostriedkov
škôl a predložiť podrobný prehľad o plánovaných výdavkoch na tieto jubileá a odchodné. Str. 5 –
projekt Snina – Chust - je táto aktivita prerokovaná v komisii rozvoja a čo všetko je v tej sume
zarátané.
Ing. Dana Mariničová – nenormatívne prostriedky – predložená je len sumárna požiadavka,
pre ktoré MŠ treba prideliť finančné prostriedky a v akých výškach na mzdy a odvody. Podľa
jednotlivých zariadení to nevie konkrétne špecifikovať. Ani útvar školstva nemá presný zoznam
mien, komu tieto prostriedky budú vyplatené. Projekt Chust – je to prestavba chaty HANA na
kongresové centrum. Ide o bežné výdavky - verejné obstarávanie, externý manažment.
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Ing. Zdenek Snítil – tohto roku sa už osvetlene topoľovej aleje nezrealizuje, preto navrhuje,
aby tieto finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia Ul. Dobrianskeho,
pretože verejné osvetlenie je tam v dezolátnom stave – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – súhlasí s tým, no nevie, či nepočkáme ešte do konca leta, či nám
náhodou projekt neprejde.
Ing. Daniela Galandová – komisia regionálneho rozvoja sa k projektu Chust – rekonštrukcia
chaty HANA - nevyjadrovala. Má však inú otázku - bude sa robiť chodník v topoľovej aleji?
Ing. Štefan Milovčík – podľa toho, ako stihneme kanalizáciu.
Ing. Lýdia Gičová – do dvoch mesiacov by sa mala kanalizácia urobiť, je na nás, ako sa
rozhodneme, či súbežne s kanalizáciou urobíme verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníka,
alebo počkáme a chodník urobíme na budúci rok.
Ing. Jozef Savka – chce požiadať, aby sa čo najskôr začalo robiť na schválených investičných
akciách, hlavne čo sa týka detských ihrísk – úloha.
Ing. Marián Kníž – prečo rozpúšťame rezervný fond na investičné akcie? To už nemáme iné
finančné zdroje?
Ing. Jaroslav Matis – tento materiál prerokovala finančná komisia, mala nejaké pripomienky
a otázky, na ktoré nedostala odpovede.
Anton Vass – v rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na opravu strechy na súkromnej
materskej školy, no prvej časti toho zasadnutia sme odsúhlasili odpredaj tejto budovy. Budeme ju
odpredávať až po oprave strechy?
Ing. Dana Mariničová – budova tejto škôlky je v majetku mesta a finančné prostriedky na
opravu strechy boli schválené na zastupiteľstve v januári, preto je to v návrhu na zmenu rozpočtu.
Mgr. Erik Cap – bolo by vhodné spolupracovať s väčšími obcami, aby finančne prispievali na
trubice na röntgen – úloha.
MUDr. Andrej Kulan – osobne oslovil obce, aby prispeli na zakúpenie CT, ale viac ako
polovica obcí nereagovala a neprispela.
Ing. Štefan Milovčík – na najbližšom zasadnutí ZMOS-u prednesie túto požiadavku na
starostov obcí, aby nám prispeli.
Ing. Jaroslav Matis – ako je to s prispievaním finančných prostriedkov pre školy, čo sa týka
odchodného. Má informácie, že niektoré školy o to nežiadajú a hradia to zo svojich peňazí.
Ing. Dana Mariničová – nevie, o ktorú školu ide, ale aj v minulom roku boli požiadavky a boli
zahrnuté do rozpočtu. Návrhovej komisii predloží zmenený návrh na uznesenie, nakoľko nebola
schválená digitalizácia kina.
Ing. Marián Kníž – prečo sa navyšuje rozpočet výdavkov na náboženské a iné transfery
o 10 000 €?
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Ing. Daniela Mariničová - bola to požiadavka Ing. Galandovej – tou sumou 10 000 € sa to
dostalo na úroveň roku 2011. V pôvodnom rozpočte bolo plánovaných len 32 000 €, v minulom
roku to bolo 42 000 €.
Ing. Jozef Savka – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje zmenu
rozpočtu na rok 2012 takto:
Bežný rozpočet
- zvýšenie príjmov o
64 964 €
- zvýšenie výdavkov o 326 265 €
Kapitálový rozpočet
- zníženie príjmov o 443 333 €
- zníženie výdavkov o 174 346 €
Finančné operácie
- zvýšenie príjmov o 283 293 €
Rozpočet po zmene bude:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet celkom

Príjmy
9 985 156 €
7 809 195 €
528 653 €
18 323 004 €

Výdavky
9 439 837 €
8 467 952 €
262 800 €
18 170 589 €

Prebytok/Schodok
+ 545 319 €
- 658 757 €
+ 265 853 €
+ 152 415 €

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef
Savka – 5 poslancov
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 237/2012

22. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – na pozemku parc. č. 5693/1, ktorý sa nachádza na RO Rybníky, chce pán
Antolik vybudovať Ranč pod Sninským kameňom, kde chce chovať kone a má tam byť aj
ubytovacie zariadenie s kapacitou 10 lôžok. Túto aktivitu nie je možné povoliť bez zmeny
územného plánu. Pán Antolik spochybnil stanovisko mesta. Stanovisko krajského stavebného úradu
hovorí, že zapracovanie tohto investičného zámeru do územného plánu je možné len formou zmien
a doplnkov územného plánu.
Ing. Marián Kníž – komisia výstavby tento materiál prerokovala. Treba počítať s tým, že
z mestského rozpočtu bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na likvidáciu odpadu, ktorý
vznikne pri tejto stavbe.
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Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
zadávací dokument pre spracovanie Zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Snina prefinancuje žiadateľ,
ktorého výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
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. Vladislav
Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 238/2012

23. Súhlas na zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia v Snine a jeho zaradenie do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Ing. Marián Kníž – nech predstúpia žiadatelia.
JUDr. Jaroslav Koco – je tu stanoviská mestskej školskej rady a komisie školstva, ktoré
neodporúčajú schváliť tento materiál.
Mgr. Ľubov Reháková – mesto Snina nie je také veľké, aby bolo potrebné zriadiť ďalšie
bilingválne gymnázium, keďže na území mesta už jedno bilingválne gymnázium máme, je tu aj 8ročné gymnáziu a tiež 8-ročné cirkevné gymnázium. Úroveň vzdelávania štátneho gymnáziu či
cirkevného gymnázia nie je také, že by bolo potrebné zriaďovať ďalšie gymnázium.
Ing. Jozef Savka – nebuďme likvidátorom súkromného podnikania. Počet detí na tomto
gymnáziu určite veľmi neovplyvní počet detí na našich školách.
Ing. Zdenek Snítil – ďalšie gymnázium na území mesta Snina nie je potrebné. Detí je málo
a terajšie stredné školy na území mesta Snina majú čo robiť, aby získali potrebný počet žiakov. Je
proti tomu.
p. Kaliničenko – ide o medzinárodnú a nadregionálnu školu, kde by študovali nielen naše deti
ale aj deti zo zahraničia. Nadviazali kontakty v Rusku, Ukrajine. Na úrovni by študovali slovenčinu,
ruštinu, angličtinu. Nemôžeme potlačovať alternatívne školstvo. Dôvodom na vznik nového
bilingválneho gymnázia v meste je to, že terajšie gymnázium prevzal nový zriaďovateľ z Prešova

58

a má záujem túto školu presťahovať do Prešova, nehovoriac o tom, že terajšie bilingválne
gymnázium zmenil na riadne gymnázium.
Ing. Zdenek Snítil – trvá na svojom názore, že ďalšia stredná škola v meste je zbytočná.
Ing. Jozef Savka – keďže terajšie bilingválne gymnázium od 01. 09. 2012 odchádza do
Prešova, v meste nevznikne nová škola. V meste bude stále iba jedno bilingválne gymnázium.
Nebráňme deťom rozhodnúť sa.
Mgr. Vladislav Mika – je škoda, že tu nie je zástupca terajšieho bilingválneho gymnázia, aby
nám podal informácie, čo sa týka sťahovania tejto školy do Prešova. Podľa jeho informácií je to tak,
že sa nechcú sťahovať do Prešova. Je však toho názoru, že ďalšie gymnázium v meste nie je
potrebné.
Ing. Marián Kníž – ak toto gymnázium bude finančne sebestačné a budú mať svojich
sponzorov, nevidí problém, aby sme to nemali schváliť.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí so zriadením Súkromného bilingválneho gymnázia
v Snine a jeho zaradením do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav
Matis, Ing. Jozef Savka - 6 poslancov
proti: Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass –
4 poslanci
nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

53. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana Rosičová,
prednostka mestského úradu.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
poriadku Mestského úradu Snina.

berie na vedomie

informáciu o zmene Organizačného

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, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržala sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 239/2012

54. Určenie platu primátora mesta
Písomný materiál predložila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka mestského úradu.
Ing. Štefan Milovčík – prosí pani zástupkyňu, aby viedla zasadnutie, keďže sa tento materiál
týka jeho platu.
Anton Vass – je zato, aby sa tento materiál schválil, pretože pán primátor si tento plat zaslúži.
Mgr. Ľubov Reháková - pokračovala vo vedení zasadnutia. V zmysle zákona je potrebné plat
primátora schvaľovať raz ročne.
Ing. Jozef Savka – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 30 %, t. j. 2 953,- € s účinnosťou od 01. 05. 2012,
ruší uznesenie MsZ č. 59/2011 zo dňa 23. 06. 2011 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 7 poslancov
proti: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomto materiálu žiadne uznesenie.
(zo zasadnutia odišiel Ing. Matis – 17.36 hod. – spolu 13 poslancov)
55. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky
Písomný materiál predložil a spracoval Anton Vass, poslanec MsZ.
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Anton Vass – ako predkladateľ tohto materiálu sťahuje pôvodný materiál a predkladá nové
znenie uznesenia, ktoré prečítal.
Ing. Daniela Galandová – pred 10 dňami sme dostali iné znenie, teraz je opravené. Je táto
forma upustenia od vymáhania pohľadávky možná?
JUDr. Ján Paľovčík – upozornil spracovateľa materiálu, že materiál je v rozpore s VZN mesta
Snina o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. Tento nový návrh nie je v rozpore s VZN – ide
o pridelenie dotácie, ale realizácia uznesenia, ak bude schválené, môže nastať až vtedy, keď budú
finančné prostriedky zahrnuté do rozpočtu mesta.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje, aby sme tento materiál prerokovali na stretnutí 21. mája. Je však
potrebné požiadať Karate klub Snina, aby predložili žiadosť o poskytnutie dotácie, keďže doteraz ju
nepodali – úloha.
Ing. Jozef Savka – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh p. Vassa:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí s udelením dotácie vo výške 3 838 € pre Karate klub
Snina, Komenského 830, Snina, IČO: 31 956 742 s tým, že predmetná suma bude započítaná voči
dlžnej sume Karate klubu. Dotácie bude poskytnutá až po pridelení finančných prostriedkov komisii
dotačnej.
Hlasovanie o návrhu p. Vassa:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Anton Vass – 3 poslanci
proti: 0
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil 9 poslancov
nehlasoval: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomto materiálu žiadne uznesenie.
56. Interpelácia poslancov
Mgr. Erik Cap – hlavný kontrolór – pripraviť správu o kontrole centra voľného času – nesedia
mu tam nejaké počty, keďže ako predseda komisie žiadal riaditeľa o správu a rozlišuje sa počtami,
ktoré uviedol hlavný kontrolór vo svojej správe – úloha.
Ing. Jozef Savka – za občanov Tably chce vysloviť nespokojnosť s tým, že doteraz MHD vozila
občanov na bohoslužby, teraz však táto doprava raz premáva, raz nie. Zo strany prepravcu je to
neseriózne. Ak nebude chodiť, je potrebné to zverejniť, aby občania o tomto vedeli, napr. aj
vyvesením oznamu v autobuse – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – o tomto probléme už vie, predvolá si prepravcu a doriešia to.
Ing. Miroslav Balog – bol oslovený domovníkmi a bytovými spoločenstvami, aby apeloval na
vylepovanie reklamných letákov na súkromné vlastníctvo bytových spoločenstiev. Nevie, či sa dá
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zabrániť vhadzovaniu reklamných letákov do schránok, ale preveriť to, či sú možnosti zabrániť
aspoň vylepovaniu na majetok občanov – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – v súčasnosti na sídl. Komenského pôsobí Špeciálna ZŠ, mesto by malo
vyvinúť úsilie, aby im ponúklo priestory na ZŠ Budovateľskej – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prosí, aby MsÚ na budúce zasadnutie MsZ pripravil návrh na zmenu
rokovacieho poriadku, aby bolo zasadnutie každé dva mesiace, alebo aby bol počet bodov
maximálne 25 – úloha;
- chce požiadať, aby úrad začal zisťovať, kto je vlastníkom piatich kaplniek na starom
cintoríne – bolo by potrebné ich zrekonštruovať, pretože sú dosť schátrané a bola by škoda, keby
spadli – úloha,
- mestská cyklotrasa – odporúča, aby sa spevnili panely, pri náraze vetra dosť kolíšu – úloha,
- organizácia Fénix pozýva občanov na brigádu – čistenie trás na RO Rybníky a to 14. mája
o 9.00 hod. – stretnutie je pri vojenskom cintoríne na brehoch,
- 15. mája o 13.00 hod. bude otvorenie mestskej cyklotrasy – stretnutie je na bicykloch pri
rímskokatolíckom kostole.
Ing. Marián Kníž – za komisiu kontrolnú a komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií volených funkcionárov chce povedať, že nie všetci poslanci predložili majetkové priznanie
v termíne, jeden poslanec ho podal po termíne. Nevie, aké uznesenie k tomu príjme mestské
zastupiteľstvo,
- chce sa opýtať, či sa deratizácia v meste robí v súčinnosti so Sebytom a Bytovým družstvom
a či sa to robí celoplošne,
- most na Ul. Kollárovu – prosí náčelníka MsP o stanovisko k dopravnému značeniu, či je to
v poriadku.
Ing. Lýdia Gičová – deratizácia sa na území mesta robí v zmysle VZN 2-krát ročne. Teraz je
termín k 30. máju. Termíny sú vopred stanovené. Robí to Bytové družstvo Snina a Sebyt. Ktoré
spoločenstvá nemajú s nimi zmluvu, musia si deratizáciu vykonať samé. Mestu predložia doklad, že
deratizácia bola vykonaná.
JUDr. Ján Maškulík – bol na mieste s dopravným inžinierom, ide o križovatku tvaru T, a je tam
aj zóna bez dopravného značenia. Vodič, ktorý prichádza po Ul. Kollárovej a ide do centra, musí
prejsť cez most, pred mostom musí zastaviť a dať prednosť protiidúcemu vodičovi. Vodič, ktorý ide
po Ul. Kollárovej a pokračuje po tejto ceste rovno ďalej, musí dať prednosť vodičovi
prichádzajúcemu z mosta. Vodič, ktorý ide z Ul. Kollárovej smerom na Tablu, musí dať prednosť
vodičovi prichádzajúcemu od mosta a odbočuje doprava, alebo pokračuje smerom na most, tam
musí dať prednosť vodičovi prichádzajúcemu oproti z Ul. Kollárovej, ktoré pokračuje na most alebo
ide rovno.
Ing. Zdenek Snítil – je tam nebezpečné to, že cyklisti chodia v protismere. No a ďalším
problémom je to, že pri dome, kde je zriadená prevádzka opravy elektrospotrebičov, tam často stoja
motorové vozidlá,
- v akom štádiu zabezpečenia je prvá etapa realizácie rekonštrukcie osvetlenia a či sa v prvej
etape uvažuje s vodorovným osvetlením prechodov pre chodcov.
Ing. Lýdia Gičová – bol schválený investičný zámer a VPS na tom pracuje. Počíta sa iba
s nasvietením prechodu pre chodcov zhora. Ale máme informáciu, že správa ciest v rámci
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eurofondov získala finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest a mala by sa rekonštruovať aj cesta
I. triedy v Snina a chceme ich osloviť, aby už spravili reflexné prechody pre chodcov.
Ing. Zdenek Snítil – nemusia to byť reflexné prechody, dajú sa tam dať aj LED diódy –
v Humennom to už majú zrealizované.
Ing. Jozef Savka – komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy rieši dopravné značenia
v meste Snina, ale ako predsedovi tejto komisie nedá, aby poznamenal, že nie všetky žiadosti
o zmenu dopravného značenia a nie všetky zmeny v dopravnom značení sa predložia do tejto
komisie. Preto prosí, aby sa dopravné značenie nerobilo živelne, ale aby všetky tieto požiadavky
boli predkladané tejto komisii – úloha.
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Mgr. Vladislav Mika – tlmočí názor občanov z Ul. budovateľskej ktorí vyslovili veľkú
nespokojnosť s kvalitou cestnej komunikácie, ktorá bola vybudovaná minulého roku a je celá
popraskaná, rozpadnutá, sú v nej centimetrové diery, treba to riešiť – úloha.
- chodníky pri nákupnom centre Rozkvet – v akom štádiu sú rokovania s p. Mergom ohľadom
ich opráv - sú tam veľké jamy, po dažďoch je tam veľa vody.
Ing. Lýdia Gičová – tú najväčšiu jamu p. Merga vyspravil, ale odvtedy sme s ním nerokovali.
Budeme s p. Mergom rokovať – úloha.
Anton Vass – svojho času sa uvažovalo s osadením spomaľovačov na Ul. Sládkovičovej,
uvažuje sa ešte o tom?
- kedy sa začne s opravou mosta pri starej poliklinike?
- osadiť kontajnery na separovaný odpad aj na cintoríne – aspoň na plasty a sklo – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – rekonštrukcia mosta – posledné rokovanie so Slovenskou správou ciest
bolo asi pred mesiacom, kedy bol vydaný havarijný stav a následne bolo vydané stavebné
povolenie. Posledná informácia je, že ministerstvo dopravy stoplo všetky verejné obstarávania na
havarijné stavy mostov. Asi pred dvoma týždňami sme písali list na ministerstvo, aby zhodnotili
situáciu vzhľadom nato, aká v Snine je a aby dali súhlas na pokračovanie vo verejnom obstarávaní.
Stavba je projekčne pripravená, čaká sa iba na súhlas zhotoviteľa, aby sme začali s rekonštrukciou.
Ing. Jozef Savka – osadenie dvoch spomaľovačov stojí aj 100 tis. bývalých korún. Komisia
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy sa bola v rámci výjazdového zasadnutia pozrieť
na Ul. Sládkovičovu a tým, že most je v havarijnom stave, čaká sa odklonenie cesty cez Ul.
Sládkovičovu, komisia navrhuje úsek cesty Sládkovičovej rozšíriť aj za cenu, že sa Pálenčiarska
ulica zjednosmerní. Dočasne je tam potrebné osadiť aj zrkadlá pre vodičov prichádzajúcich zo
smeru od Strednej odbornej školy. V zápise je tiež uvedené, že je potrebné zistiť nosnosť mosta,
ktorý je na Sládkovičovej ulici. Nie je na škodu, aby sa na rokovania ohľadom cestnej premávky
pozývali aj zástupcovia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy alebo sa na
komisiu dostali aspoň závery z týchto rokovaní – úloha.
Ing. Marián Kníž – ako budeme nakladať s produktom, ktorý vznikne spracovaním biologicky
rozložiteľného odpadu, pretože ho nemôžeme 5 rokov odpredávať.
Ing. Lýdia Gičová – tento bioodpad budeme kompostovať a budeme ho využívať na vlastné
potreby – hnojenie verejnej zelene.
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Mgr. Ľubov Reháková – apeluje na občanov mesta, mesto bude vyzerať tak, ako sa k nemu
budeme správať. Ak si ho budeme chrániť, bude slúžiť všetkým. V piatok pred 1. májom MO
Jednoty dôchodcov Slovenska a MO telesne postihnutých – takmer 20 ľudí - vyčistili priestranstvo
od železničnej stanice až po most na RO Rybníky od plastov a odpadu. Zato im veľmi pekne ďakuje
a malo by to byť motiváciou pre nás všetkých. Upozorňuje aj na akciu, ktorú pripravuje mestské
kultúrne a osvetové stredisko v nedeľu na Deň matiek.
57. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa
primátora.

Snina 18. 05. 2012

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Overovatelia:

JUDr. Ján Paľovčík
zástupca prednostky MsÚ

Ing. Daniela Galandová
Mgr. Ľubov Reháková

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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