ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 24. 09. 2019
Prítomní:

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
Ing. Michal Štofík, prednosta MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky
JUDr. Ján Pčola
Mgr. Mária Todáková
Peter Vološin

Ospravedlnení:
Prizvaní:

JUDr. Ladislav Alušík
Ing. Michal Vohar

Mgr. Erika Jankajová, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja
JUDr. Martin Barna, vedúci právneho oddelenia
Michal Demjan, zástupca spoločnosti FUNQUI, s. r. o.

Program:
1. Prezentácia základných PR kampaní a externej spolupráce s agentúrou FUNQUI, spol. s. r.
o.
2. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 26. 09. 2019
3. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvoľnený byt v bytovom dome na Ul. 1. mája
v Snine
4. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvoľnený mestský nájomný byt
5. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvorila a viedla Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta.
Ing. Marián Kníž – navrhol materiály č. 3 a 4 z MsR presunúť za bod č. 1.
Hlasovanie za program:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Overovateľ: JUDr. Ján Pčola
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
1. Prezentácia základných PR kampaní a externej spolupráce s agentúrou FUNQUI, spol.
s. r. o.
Michal Demjan – zástupca spoločnosti FUNQUI, s. r. o. – oboznámil prítomných s prácou
agentúry FUNQUI, ktorá má s mestom podpísanú zmluvu na zabezpečovanie PR služieb pre mesto

Snina. Pre mesto pripravia 96 výstupov za rok za cenu 25 tis. € + DPH. Prieskumom zistili, že
mestu chýba perspektíva. Mesto Snina potrebuje:
- nastaviť systém PR štandardov,
- nastaviť funkčný systém krízovej komunikácie,
- správne nastaviť internú komunikáciu,
- zaviesť firemnú kultúru, zaviesť organizačné úpravy v online komunikácii,
- skvalitniť a rozšíriť spoluprácu s médiami,
- podporiť dôveryhodnosť mesta v očiach verejnosti založenú na pozitívnych aktivitách
a neskreslených informáciách,
- podporiť všeobecnú verejnú mienku v pozitívne myslenie a vo forme spolupráce ukázať
nádej za účelom dôstojnej budúcnosti.
PR kampane:
- Som Sninčan,
- Snina chutí, baví, napreduje,
- Snina v srdci Východných Karpát.
JUDr. Ján Pčola – malo to byť prezentované skôr na MsZ, aby to počula hlavne verejnosť, nie
na MsR.
Peter Vološin – na tom celom mu vadí iba to, akým spôsobom bola odsúhlasená suma na tieto
aktivity. O tomto sa malo rozprávať pred schválením príspevku. Myslenie ľudí sa týmto projektom
nezmení.
Ing. Daniela Galandová – máme problém podať niektoré veci správne. Ľuďom musíme všetko
prezentovať správne, nie je však cieľom prekrúcať pravdu.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – nie je cieľom meniť myslenie ľudí, ale ide hlavne o to, že ak je
interná komunikácia zlá a pracovníci úradu nie sú spokojní so vzájomnou komunikáciou, tak to
takto prezentujú aj vonku.
Mgr. Mária Todáková – mesto má rozostavanú plaváreň a balík peňazí sa nafúknuť nedá.
Chodí pomedzi ľudí a ľudia nepotrebujú PR a ani internetové rádio. Ľudia v meste majú iné
priority.
Ing. Daniela Galandová – takže si ideme povedať, že plaváreň je priorita a na 4 roky sa teraz
mesto zablokuje, pretože potrebuje peniaze na dokončenie plavárne? PR je veľmi dôležitá, aby sme
sa naučili prezentovať veci správne.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. - mesto zamestnáva interných pracovníkov, ktorí majú inú
pracovnú náplň a ich výkon by vedelo využiť efektívnejšie.
Peter Vološin – zefektívniť prácu pracovníkov na úrade majú primátorka, prednosta, zástupca
primátora a nie PR.
Ing. Daniela Galandová – pre ňu je efektívnejšie zaplatiť externé firmy, ako navyšovať počty
pracovníkov na úrade a tým pádom aj balík peňazí na výplaty.
Peter Vološin – všetko sa zverejňuje na webe, na facebooku, no poslanci si nemajú zbierať
informácie z facebooku, ale priamo od vedenia.
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JUDr. Ján Pčola – chápe, že primátorka využila svoje právo, čo sa týka takejto služby, ale je na
nej, aby to odprezentovala aj verejnosti.
Mgr. Mária Todáková – mestu chýba hovorca. Ak sa vedúci nevie odprezentovať slovne,
netreba to brať ako jeho chybu a považovať ho za neschopného. Poslanci už dávnejšie chceli zriadiť
na úrade nejakú miestnosť, kde by sa mohli stretávať s občanmi.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – vedúci napíše iba základ, vecné informácie, ktoré nesprávne
interpretované môže verejnosť pochopiť úplne inak. PR je aj o tom, aby sme zodpovedných
pracovníkov naučili dobre komunikovať s verejnosťou.
Ing. Boris Pargáč – bavíme sa o meste Snina alebo o Mac Donalde? Sú to teoretizované úvahy.
PR by malo prameniť z práce mesta a nie z toho, ako to bude kde kto vonku prezentovať. Ak
výplaty niektorých zamestnancov vieme využiť inak, tak to treba urobiť. Pracovníčka, ktorá
komunikuje s verejnosťou, má veľmi bohaté skúsenosti a verbálne schopnosti, aby vedela svoju
prácu robiť kvalitne. Preto považuje zmluvu s touto agentúrou ako nehospodárne nakladanie
s majetkom mesta.
Ing. Daniela Galandová – prácou hlavného kontrolóra je kontrolovať, ale objektívne. Papier
veľa znesie a mnohé kontroly sú vykonávané subjektívne.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – na úrade nefunguje tok informácií a mrzí ju, že sa to vníma
inak. Na úrade chýba oddelenie ľudských zdrojov.
Ing. Daniela Galandová – do konca roka sa využijú priestory bývalej knižne na zriadenie
archívu a zriadi sa aj miestnosť pre poslancov. Ak si ktorýkoľvek pracovník nebude plniť svoje
pracovné povinnosti, dostane kárne opatrenie a bude mu stiahnutý aj osobný príplatok.
Ing. Michal Štofík – platí pracovný aj organizačný poriadok. Takže organizačne je všetko
zabezpečené a neplnenie pracovných povinností bude riešené v rámci pracovného poriadku. Prácu
na úrade organizuje prednosta.

3. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvoľnený byt v bytovom dome na Ul. 1.
mája v Snine
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb a Ing. Mária Cúrová, oddelenie správy
majetku a služieb.
Mgr. Mária Todáková - pridelenie bytu bolo prejednané na komisii bytovej a komisia súhlasí
s pridelením bytu.
Ing. Marián Kníž – prečo je v dôvodovej správe uvedené, že komisia súhlasí so zaradením p.
Jaňovkovej do poradovníka?
JUDr. Adriána Karľová – zrejme došlo k chybe pri písaní. Komisia bytová odporúča byt p.
Jaňovkovej prideliť.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta Snina uzatvoriť nájomnú
zmluvu na uvoľnený mestský byt č. xx v bytovom dome č. s. xxxx na Ul. 1. mája v Snine pre
Zdenku Jaňovkovú, trvale bytom Snina a deti, na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2022.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 25/2019

4. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvoľnený mestský nájomný byt
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb a Ing. Mária Cúrová, oddelenie správy
majetku a služieb.
JUDr. Adriána Karľová – p. Grundzová nemá žiadne nedoplatky voči mestu, ona si všetko
poctivo platí. Byt je zrekonštruovaný. Pracovníci oddelenia chodia námatkovo kontrolovať
prenajaté byty v prípade, že nájomcovia žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy alebo v prípade, že
sú na nájomníkov nejaké sťažnosti od ostatných obyvateľov daného bytového domu.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorke mesta Snina uzatvoriť nájomnú
zmluvu na uvoľnený mestský byt č. xx v bytovom dome č. s. xxxx na Ul. študentskej v Snine
pre Adriánu Grundzovú, trvale bytom Snina a syna, na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09.
2020.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 26/2019

2. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 26. 09. 2019
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
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Mgr. Mária Todáková - str. 15 – bod 8 – žalobca Milan Harmanský – o čo ide?
JUDr Martin Barna – bolo vydané neodkladné opatrenie, že mesto nemôže s parcelou nijako
nakladať – nemôžeme ju odpredať, darovať, prenajať, vypratať. Bola už podaná žaloba zo strany p.
Harmanského a spol., k žalobnému návrhu sme sa vyjadrili. Čakáme na vytýčenie pojednávania
alebo vydanie predbežného opatrenia.
Ing. Michal Štofík – na tejto parcele je veľká skládka a v prípade, že by sa odtiaľ šíril
neznesiteľný zápach, bude to mesto s príslušnými orgánmi riešiť.
Ing. Daniela Galandová – na základe akého podnetu bola robená kontrola na internetové
rádio?
Ing. Boris Pargáč – na základe podnetov od občanov.
Ing. Daniela Galandová – k tejto kontrole neboli doložené všetky podklady z dôvodu, že p.
Mihaliková odchádzala na PN a nebol časový priestor na doloženie všetkých podkladov.
Ing. Boris Pargáč – ku faktúre neboli doložené žiadne objednávky a nie preto, že sa to
z časových dôvodov nestihlo, ale preto, že žiadne neboli. Všetky objednávky musia byť dávané
písomne, nie ústne.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – zmluva neukladá mestu, aby objednávky boli kreované
písomne.
Ing. Boris Pargáč – hovoria o tom záverečné ustanovenia zmluvy.
Ing. Michal Štofík – ktorý paragraf hovorí o tom, že hlavný kontrolór môže vykonať kontrolu
aj na základe podnetov občanov?
Ing. Boris Pargáč – nemal pri sebe zákon, tak to nevedel povedať, ale doloží to.
JUDr. Martin Barna – zmluva hovorí, že objednávky je potrebné zadávať v písomnej podobe.
Ak objednávka nebola zadaná písomne, ale bola splnená, nemôžeme hovoriť, že je neplatná. Bolo
to urobené legálne. Ale treba si ujasniť podmienky a urobiť korekciu zmluvy.
Ing. Daniela Galandová – informácie z činnosti úradu sa vysielajú v utorok a vo štvrtok
o 10.00 hod. Nie všetci si to však môžu v tom čase vypočuť, preto sú víkendové reprízy vo
večerných hodinách.
Mgr. Mária Todáková – istého času p. primátorka povedala, že ak rádio nebude potrebné,
zmluva sa zruší. Je nejaké hodnotenie opodstatnenia tohto rádia?
Ing. Daniela Galandová – myslí si, že rádio má svoje opodstatnenie. Budeme to vedieť
vyhodnotiť po uplynutí štvrťroka fungovania.
Ing. Boris Pargáč – nie je proti vysielaniu rádia, ale je proti tomu, aby mesto platilo za niečo,
čo si neobjedná, a taktiež za reprízy tak, ako za živé vysielanie.
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Mgr. Erika Jankajová, PhD. – aj za ten istý inzerát sa platí za každé jeho zverejnenie. Takže
aj repríza má byť platená tak, ako živé vysielanie.
JUDr. Ján Pčola – nesúhlasí s tým. Repríza nemôže byť spoplatnená tak, ako živé vysielanie.
Rádio nemôže fungovať len za tých podmienok, že ho bude informáciami zásobovať mesto. Rádio
si musí vystačiť samo.
Ing. Boris Pargáč – všetko je v archíve, takže ľudia si to môžu pustiť z archívu, nemusia sa
vôbec púšťať reprízy.
Mgr. Mária Todáková – vystúpenia poslancov v rádiu, je to platené ako faktúra naviac?
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – mesto má objednaný istý počet hodín, za ktorý platí. Ak máme
niečo naviac, tak je faktúra naviac. Keďže poslanci už mali vyčerpaný časový limit, tak sa to
fakturovalo navyše. Poslanci vystupujú v rádiu za mesto ako orgán mesta.
Ing. Boris Pargáč – mesto si týchto poslancov neobjednalo. V zmluve nikde nie je uvedené, že
do rádia môžu za mesto chodiť poslanci. Takže nesúhlasí s vyjadrením Ing. Jankajovej. Poslanci nie
sú orgánom mesta. Orgánom mesta sú iba ako celok, teda ako MsZ.
Ing. Michal Štofík – s názorom Ing. Pargáča nesúhlasí. V takomto prípade by ani vedúci
pracovníci nemohli chodiť do rádia, iba p. primátorka.
Ing. Boris Pargáč – vedúci áno, pretože to vyplýva z činnosti úradu.
JUDr. Ján Pčola – prečo poslancov do rádia pozval p. Gecík? Ak to platí mesto, tak ich malo
do rádia pozvať mesto. Poslanci určite nevedeli o tom, že toto vysielanie platí mesto. Prečítal e-mail
p. Gecíka adresovaný poslancom, ktorým pozval poslancov do rádia. Od mesta prišiel poslancom
iba e-mail ohľadom obsadenia miesta v Rade rádia z radov poslancov.
Ing. Michal Štofík – myslí si, že Mesto Snina sú pracovníci úradu a poslanci. Takže
prezentácia poslancov nie je nad rámec zmluvy.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – preverí si, či poslancov nepozývala do rádia p. Mihaliková. Je
pre ňu novinka, že poslanci o tomto nevedeli.
Ing. Daniela Galandová – treba menovať do Rady Rádia jedného poslanca.
Peter Vološin – za účinkovanie poslancov v rádiu má byť zodpovedný úrad, nie p. Gecík. Vie
o tom, že poslanci zatiaľ boli v rádiu iba traja a z toho poslanec Potocký ide do rádia už druhýkrát.
Ak majú vystupovať v rádiu aj poslanci, tak by mali hovoriť iba o meste, nie o svojich súkromných
aktivitách a každý poslanec by mal mať rovnakú možnosť vystúpiť tam. A toto by malo byť v réžii
úradu, nie p. Gecíka.
Mgr. Mária Todáková – p. Špitalik chcel odkúpiť priestory súkromnej MŠ za sumu 210 tis. €.
S tými peniazmi sme počítali na plaváreň. V správe hlavného kontrolóra je uvedené, že p. Špitalik
zatiaľ nedostal úver, preto si budovu a pozemok neodkúpil. Písomný podnet od p. Špitalíka však
nemáme.
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Peter Vološin – treba dávať pozor, aby sa mesto nedostalo do pasce. Mesto má bazén, ale nemá
okolité pozemky. Má jamu po bývalom kúpalisku na sídl. II, ale nevlastní pozemok pod jamou
a okolité pozemky. Podobná situácia je aj na Rybníkoch.
Ing. Daniela Galandová - odporúča vyzvať všetky relevantné subjekty na aktívne plnenie
uznesení do istej stanovenej lehoty. Lehotu si určí príslušné oddelenie. V opačnom prípade
uznesenie navrhnúť na zrušenie – úloha.
JUDr. Adriána Karľová – nájomcom nehnuteľnosti je súkromná MŠ, zriaďovateľom je iná
inštitúcia – Memoria, n. o., žiadateľom o odkúpenie je Inštitút Mateja Korvína, uznesenie o prevode
nehnuteľností bolo prijaté pre IVMK, takže navrhuje toto uznesenie zrušiť. Hodnota majetku je 210
tis. €, takže sa to nedá odpredať priamym predajom Inštitútu Mateja Korvína, keďže nájomcom je
súkromná MŠ, nie Inštitút Mateja Korvína. Žiadosť o odkúpenie je bez uvedenia IČO. Uznesenie je
na celok a Inštitút Mateja Korvína chce, podľa najnovších informácií od ich zástupcu, odkúpiť iba
časť nehnuteľností. V uznesení sa však uvádza ako žiadateľ o odkúpenie IVMK, teda úplne iná
organizácia. Takže si myslí, že nie je chyba na starne úradu, ale na strane Inštitútu Mateja Korvína,
pretože ten v žiadosti uviedol, že je nájomcom priestorov a vedeli, že na súkromnú MŠ úver
v banke nedostanú. Ak to chceme predať ako prebytočný majetok, musí sa to schváliť uznesením.
Inak sa to ako osobitný zreteľ nemôže odpredať.
JUDr. Martin Barna – tu nie je iná cesta, iba tá, že uznesenie sa musí zrušiť. Toto uznesenie je
totiž nevykonateľné.
JUDr. Ján Pčola – pri kontrole ZŠ P. O. Hviezdoslava bolo zistené, že škola musí vracať
peniaze. Zaplatí to škola alebo mesto?
Ing. Daniela Galandová – mesto má rezervný fond, ale nevie, či ho môžeme využiť na túto
úhradu. Tento dlh by si mala vysporiadať škola.
Ing. Michal Štofík – škola má právnu subjektivitu, takže svoje záväzky si musí uhrádzať zo
svojho rozpočtu.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
činnosti ku dňu 26. 09. 2019.

v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej

Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 27/2019

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2020
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
2020.

s ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti na 1. polrok roku

Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Erika
Jankajová, PhD., oddelenie strategického rozvoja a Mgr. Zuzana Krupa, oddelenie strategického
rozvoja.
Mgr. Mária Todáková – čo porušilo mesto?
Ing. Marián Kníž – nebola vykonaná predbežná finančná kontrola.
Ing. Michal Štofík – správa je na úrade a je prístupná k nahliadnutiu pre poslancov. Správa má
20 strán a sú v nej uvedené isté nedostatky. NKÚ neodporučila správu zverejniť, pretože kontrola
bolo vykonaná na mestskom úrade iba za 4 vybrané subjekty.
Ing. Boris Pargáč – nedostatky nie sú vážne, takže mestu nevznikla žiadna finančná škoda.
Mgr. Mária Todáková – môžu teda tieto subjekty žiadať o dotáciu na budúci rok? Kto to
posúdi?
Ing. Michal Štofík – v návrhu na uznesenie treba opraviť text, pretože materiál sa neschvaľuje,
iba berie na vedomie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
NKÚ a o prijatých opatreniach.

berie na vedomie informatívnu správu o výsledku kontroly

Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
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uznesenie č. 27/2019
ODPORÚČA
6. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Mgr.
Katarína Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Boris Pargáč – preveriť, či výšku sankcie je možné uvádzať vo VZN. Raz nám to vytkol
prokurátor.
Mgr. Katarína Regulová – nevidí v tom problém, ale preverí si to.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. xxx/2019 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
konaných na území mesta Snina, r u š í Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 100/2009
o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
7. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr.
Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva a Ing. Gabriela Nemčíková, referentka finančného
oddelenia.
Ing. Marián Kníž – PaedDr. Jana Mihóková pracuje v centre špeciálno-pedagogického
poradenstva. Týmto doplnkom sa im suma navyšuje. Navrhuje príspevok pre dieťa školského
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do výšky takej, aký bol doteraz, t. j. 154,- €. Je to
uvedené v § 4 ods. 1 písm. d). Na MsZ to predloží ako poslanecký návrh.
JUDr. Martin Barna – nemôžeme poplatky vyberať od 01. 01. 2019, keď VZN nadobúda
účinnosť dňa 12. 10. 2019.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin - 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
8. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Jana
Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva a Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 1 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
9. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Jana
Ihnátová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Nadežda Lazoríková,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Boris Pargáč – v § 4 je uvedené, že počet parkovacích miest pre ZŤP/S môže byť iba 20
% z celkového parkoviska. Ak ich bude viac, komu vyhovieme a komu nie?
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Ing. Jana Ihnátová – ide o to, aby aj ostatní občania mali možnosť parkovania. Takže si myslí,
že by to malo byť nejako obmedzené.
Ing. Boris Pargáč – vôbec by to neobmedzoval.
Ing. Marián Kníž – navrhol v § 4 ods. 2 prvú vetu vypustiť.
JUDr. Ján Pčola – občania ZŤP/S by mali mať možnosť si na vyhradené parkovisko umiestiť
zábranu, aby tam neparkoval niekto iný. Bola to pripomienka komisie regionálneho rozvoja, aby sa
to z VZN vypustilo - § 3 článok 8, ale oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP ju neakceptovalo.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r uš í
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
126/2014 o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní
parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom,
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 27/2019

10. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
JUDr. Adriána Karľová – boli 2 pripomienky, oba boli akceptované a zapracované do VZN.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. xxx/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
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11. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb a Mgr. Diana Turčík, riaditeľka
MKOS Snina.
Ing. Marián Kníž – neboli na komisiách pripomienky na nízke ceny?
JUDr. Adriána Karľová – áno, ale zvýšiť cenu podnikateľom z mesiaca na mesiac o 100 % by
mohlo byť pre niektorých likvidačné. Ceny sa týmto doplnkom dvihli o 10 %.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom.
Text doplnku tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
12. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom vo
vlastníctve mesta Snina.
Text doplnku tvorí prílohu tohto uznesenia.
4.

Ing. Daniela Galandová – kontaktovať JUDr. Alušíka, akú má predstavu o zmene kategórií – §
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JUDr. Ján Pčola – na zasadnutí komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
bola vznesená pripomienka, ktorá bola akceptovaná. Takže z článku I. bod 4, ktorým sa mení § 11
ods. 4, bola vypustená posledná veta, ktorá znie: „Ak mestská rada neodporučí žiadosti vyhovieť,
žiadateľovi sa zašle kópia uznesenia a mestský úrad v tejto žiadosti ďalej nekoná.“
Peter Vološin – v meste je veľa pozemkov, ktoré sú v osobnom vlastníctve, ale užíva ich
mesto.
Ing. Marián Kníž – článok II ods. 1 a ods. 2 – sú tam uvedené zlé dátumy, je potrebné ich
opraviť.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
13. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Erika
Jankajová, PhD., oddelenie strategického rozvoja a Mgr. Zuzana Krupa, oddelenie strategického
rozvoja.
Peter Vološin – vie o tom, že boli z komisií predložené nejaké pripomienky, ale do VZN neboli
zapracované.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – pripomienky boli poslancom zaslané dňa 24. 09. 2019, ale
všetky tieto pripomienky neboli zo strany oddelenia strategického rozvoja akceptované.
JUDr. Ján Pčola – je členom v dvoch komisiách a ani v jednej z nich členovia toto VZN
neodporúčali schváliť. Navrhuje, aby sa do § 9 doplnila povinnosť, aby sa samotní žiadatelia
predstavili poslancom. Nemusí to byť na zasadnutí MsZ, stačí, ak to bude na pracovnom stretnutí.
Poslanci by mali vedieť, komu schvaľujú dotáciu.
Ing. Daniela Galandová – súhlasí s tým, ale nedávala by to do VZN ako povinnosť.
JUDr. Ján Pčola – ten, kto žiada o dotáciu, mal by sa prísť predstaviť. Ak to nebude vo VZN,
tak neprídu. Veď bolo verejné zhromaždenie a koľkí prišli? Bolo ich veľmi málo.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – a čo ak nepríde, nebude mu schválená dotácia?
JUDr. Ján Pčola – nie všetci poslanci poznajú všetky subjekty. Preto by sa mali poslancom
prísť predstaviť.
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Mgr. Mária Todáková – súhlasí s JUDr. Pčolom.
JUDr. Ján Pčola – poslanci sa bavili o tom, aby sa suma dotácií ponížila na sumu 100 tis. €.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2019
o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina, r u š í Všeobecne
záväzné nariadenie č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: - JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
14. Priority Mesta Snina na rok 2020
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Erika
Jankajová, PhD., oddelenie strategického rozvoja a Mgr. Zuzana Krupa, oddelenie strategického
rozvoja.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – tieto priority sú presne tie, ktoré boli vo VZN o dotáciách.
Z VZN boli vyňaté, aby sa pri každej zmene nemusel robiť doplnok k VZN. Ide o to, aby to nebol
iba jeden dokument, ale mohli sa priority mesta meniť kedykoľvek.
Mgr. Mária Todáková – tento materiál mal byť predložený na prerokovanie aj do komisií.
Ing. Daniela Galandová – ak sa tento materiál neschváli, nič sa nedeje. Na budúci rok môžu
poslanci priority zmeniť.
Mgr. Erika Jankajová, PhD. – ak sa tento materiál neschváli, vo VZN bude potrebné urobiť
viacero zmien.
Ing. Boris Pargáč – nie je to duplicitné s PHSR?
Ing. Daniela Galandová – zistiť rozsah činností PHSR a informáciu predložiť poslancom –
úloha.
Peter Vološin – je možné, aby správa o kontrole NKÚ bola poslancom zaslaná e-mailom?
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Ing. Michal Štofík – zákaz od NKÚ nemáme, takže môžeme to poslancom zaslať e-mailom úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e predloženie priorít Mesta Snina na rok 2020.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
15. Rekonštrukcia a dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov,
oporných múrov, lávok, mostov, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste
Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Ihnátová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
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 doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer
Rekonštrukcia a dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov, oporných
múrov, lávok, mostov, kontajnerových stanovíšť, občianskej vybavenosti, regulácia potokov
v meste Snina.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
16. Súťaž návrhov pre urbanistické a architektonické riešenie sídliska I
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Ihnátová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
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Peter Vološin – koľko to môže stáť?
Ing. Daniela Galandová – môže to byť 5 tis. € až 15 tis. €. Ide o to, ako to zadáme, či budú
ocenené všetky návrhy, alebo len víťazný. Z tejto lokality sú poslanci, ktorí vedia, čo na sídlisku
I chýba. Môžu dať požiadavky, čo v danom území chýba, aby sa súťaž čo najskôr zverejnila. Ak to
bude predložené ako komplexné riešenie, bude to lepšie, ako keď sa to bude riešiť po úsekoch.
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 doplnkov s ch v a ľ u j e vyhlásenie Súťaže návrhov
pre urbanistické a architektonické riešenie sídliska I.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
17. Investičný zámer: Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome
s. č. 2655, Ul. Komenského, Snina
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Mária Todáková, poslankyňa MsZ Snina.
Mgr. Mária Todáková – tento priestor sa nedá využiť na nič iné. Ľudia sa sťažujú na
neporiadok a vandalizmus v týchto priestoroch. Dopyt po takýchto bytoch stúpa a aj pri prerobení
tohto objektu na byty nebude počet bytov v meste postačovať.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 s ch v a ľ u j e Investičný zámer:
Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome súp. č. 2655, Ul. Komenského,
Snina.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019
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ODPORÚČA

18. Predloženie
Žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Nákup techniky pre zintenzívnenie
triedenia kuchynského BRO v meste Snina“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-201732
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Erika
Jankajová, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja a Ing. Marta Mrázová, referentka
oddelenia strategického rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia
kuchynského BRO v meste Snina“ v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32,
ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta Snina,
b) výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 11 902,50 € z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
19. Žiadosť o odpustenie nájmu na 4. Q. za skládku nie nebezpečného odpadu – VPS
Snina,
s. r. o.
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 21 ods. 2 VZN mesta
Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov odpustenie nájomného vo výške
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26 074,50 € (prenájom skládky komunálneho odpadu za 4. Q. 2019) pre Verejnoprospešné služby
Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, IČO: 43 904 157.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
20. Úprava výšky nájomného na rok 2019 pre Nemocnicu Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – do nemocnice dávame každý rok stále viac a viac peňazí.
Ing. Daniela Galandová – áno, ale je to jedna z hlavných priorít mesta.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné pre obchodnú spoločnosť Nemocnica
Snina, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od 01. 01. 2019 do
31. 12. 2019 takto:
- nájom nehnuteľného majetku vo výške 29 920,- € ročne.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
21. Zmena uznesenia MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2018
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – majú tam nejakú kompostáreň? Nemajú tam kanalizáciu, ktorá je veľmi
potrebná, aby odpad nezanášal dvor VPS.
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Peter Vološin – najprv bolo, že chcú od mesta iba pozemok. Teraz už chcú príspevok vo výške
10 000,- € na pevne vstavané súčasti karanténnej stanice a to, aby prevádzkové náklady znášalo
mesto. Treba urobiť stratégiu tohto zariadenia.
Ing. Daniela Galandová – mesto ročne vyberá značnú časť sumy od psíčkarov, ktorá je vo
veľkej miere využívaná na odchyt túlavých psov. Toto je jednorazová pomoc.
Peter Vološin – nebude to iba jednorazová investícia. Zopakoval, že najprv žiadali iba
pozemok, nič viac od mesta nechceli. Tí, čo mestu odvádzajú dane za psa, v tomto zariadení psa
mať nebudú. Ako cvičisko by to bral, ale ako karanténnu stanicu nie.
Ing. Daniela Galandová – aj iné okresné mestá majú zriadené karanténne stanice. Ak je
problém s požiadavkou, že úhradu nákladov na elektrickú energiu a vodu bude znášať Mesto Snina,
tak nech je to vypustené z textu uznesenia.
Mgr. Mária Todáková – koľko stáli mesto tie psie WC? Koľko mesto platí za odchyt túlavých
psov?
JUDr. Adriána Karľová – toto zariadenie zatiaľ nemá licenciu na odchyt túlavých psov, a ak
to budú robiť, tak za poplatok, na toto sa p. Naščákovej pýtala. Pán z Veľkých Kapušian berie za
odchyt túlavých psov 250,- € mesačne. Mesto má povinnosť mať zmluvu na odchyt túlavých zvierat
a odvoz uhynutých zvierat do kafilérie.
JUDr. Ján Pčola – keby takáto stanica v Snine bola, nebol by problém s odchytom túlavých
zvierat, pretože pán z Veľkých Kapušian chodí do mesta iba raz mesačne a MsP musí takéto
zvieratá niekde umiestniť na čas, pokiaľ príde tento pán, s čím je problém, pretože MsP nemá
žiadne koterce.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2018 tak,
že v schvaľovacej časti text:
,,Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 5971/129, druh pozemku – zastavané plochy,
o výmere 373 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 46053328150/2018 overený Okresným
úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 30. 07. 2018 pod G1 – 274/2018, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € ročne pre Občianske združenie ENGY – vzájomná pomoc ľudí
a zvierat, 1. mája 748, 069 01 Snina, IČO: 42 030 111, za účelom vybudovania karanténnej stanice
pre zvieratá bez domova.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ svojpomocne vybuduje
karanténu stanicu, ktorá bude slúžiť ako dočasný domov pre týrané, opustené a túlavé psíky“
sa nahrádza textom:
„Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. 5971/133, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 974 m², vytvorený geometrickým plánom č. 46053328 - 183/2019, zap. na LV
č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € ročne pre Občianske združenie ENGY –
vzájomná pomoc ľudí a zvierat, 1. mája 748, 069 01 Snina, IČO: 42 030 111, za účelom
vybudovania karanténnej stanice pre zvieratá bez domova.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ svojpomocne vybuduje
karanténu stanicu, ktorá bude slúžiť ako dočasný domov pre týrané, vyhodené a túlavé psíky zo
Sniny, t. z. svojpomocne vybuduje koterce, sklad, ošetrovňu, voľný výbeh 1 a 2, zónu pre
verejnosť. Mesto Snina vybuduje pevne vstavané súčasti karanténnej stanice, t. j. oplotenie, prívod
vody a elektrickej energie, pričom predpokladaný náklad na vybudovanie týchto pevne vstavaných
súčasti karanténnej stanice je 10.000,- €.“
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin – 1 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 27/2019
NEODPORÚČA
22. Návrh šiestej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 6
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j
e zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 227 529 €
- zvýšenie výdavkov o 224 061 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie výdavkov o 3 468 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- bez zmeny
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
15 041 660 €
506 000 €
4 357 485 €
19 905 145 €

Výdavky
14 258 179 €
4 921 966 €
675 000 €
19 855 145 €

Prebytok/Schodok
+ 783 481 €
- 4 415 966 €
+ 3 682 485 €
+
50 000 €

Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
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23. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2019
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia, za školstvo Ing. Gabriela Nemčíková, referentka
finančného oddelenia.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. polrok 2019 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06.
2019.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
24. Monitorovacia správa implementácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2018
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e monitorovaciu správu implementácie
komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2018.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
25. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 7/2018 zo dňa 20. 12. 2018 – Zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva a voľba ich členov
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Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Mgr.
Katarína Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
- JUDr. Adriánu Karľovú, trvale bytom Pichne,
- Ing. Miroslava Baloga, trvale bytom Snina,
z funkcie členov komisie finančnej a správy majetku na základe ich písomného vzdania sa, v o l í
- Ing. Jána Čabalu, trvale bytom Snina,
- Bc. Nikolu Lempeľovú, trvale bytom Snina,
za členov komisie finančnej a správy majetku.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
26. Zriadenie bezodplatného vecného bremena VSD
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr. Metod
Kamlár, referent právneho oddelenia a JUDr. Martin Barna, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Michal Štofík – memorandum s VSD končí v októbri tohto roku. Jeho predĺženie sa zatiaľ
neriešilo.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zriadenie bezodplatného vecného bremena na
kanalizačnú prípojku realizovanú na pozemku mesta parcela č. CKN 7522/8 o výmere 7 483 m2,
zapísaná na LV 3200. V zmysle bodu 6 memoranda o porozumení a spolupráci schváleného
mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 262/2016 zo dňa 17. 10. 2016, pre žiadateľa
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, ako budúceho
investora stavby ,,Lokalitný program Snina - výstavba novej APB“ v k. ú. Snina. a
b
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019
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ODPORÚČA
27. Informácia o rozhodnutiach valného zhromaždenia obchodných spoločností mesta
Snina
JUDr. Martin Barna – od ostatného zasadnutia MsZ dňa 25. 06. 2019 sa konalo valné
zhromaždenie VPS mesta Snina, s. r. o. a taktiež valné zhromaždenie spoločnosti Nemocnica Snina,
s. r. o. P. primátorka ako štatutár zmenila zakladateľskú listinu sociálneho podniku z dôvodu, že
v predmete činnosti boli činnosti, ktoré sa nezhodovali s klasifikačným zoznamom. Výška
predpokladaných nákladov nebola určená v zakladateľskej listine, preto sa to doplnkom doplnilo
a to vo výške 1 000,- €.
Ing. Daniela Galandová – správu o rozhodnutiach valného zhromaždenia obchodných
spoločností mesta Snina dostanú poslanci e-mailom. Všetky rozhodnutia od 11. 12. 2018, ktoré
urobila ona, sú zverejnené na novej web stránke mesta. Informovala o výberovom konaní na
niekoľko pozícií v sociálnom podniku s predpokladaným nástupom k 01. 10. 2019. Uchádzačov
bolo takmer 100, zatiaľ sme vybrali 13 uchádzačov. Konateľom je stále ona, ale v krátkej dobe,
najneskôr do konca roka, vyberú poslanci nového riaditeľa tejto spoločnosti.
Ing. Boris Pargáč – nemala byť zmena zakladateľskej listiny robená formou uznesenia?
JUDr. Martin Barna – nie, predmet činnosti sa nemenil, takže nemenilo sa nič, na čom sa
uzhodlo MsZ. Robili sa iba korektúry, ktoré si vyžiadal samotný zápis.
Ing. Boris Pargáč – je to zmena uznesenia, aj keď išlo iba o nejaké korektúry, takže to malo
prejsť cez MsZ. Hovorí o tom zákon o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e ústnu informáciu o rozhodnutiach valného
zhromaždenia obchodných spoločností mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 28/2019

28. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2588/109, CKN
1476/16 a CKN 1476/17, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Roško Jozef,
Rošková Eva, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 2588/109, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 28 m2,
vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018, odčlenením
z pozemku parc. č. EKN 6053, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 7 436 m2, zap.
na LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
- pozemok parc. č. CKN 1476/16, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
104 m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018,
odčlenením
z pozemku parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 832 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
zapísaný na LV č. 3200,
k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 1476/17, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
106 m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018,
odčlenením
z pozemku parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 832 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do bezpodielového vlastníctva manželov – Jozef Roško a Eva Rošková, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť predmetných pozemkov a
skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 1482/1,
CKN 1482/10 a zastavaného pozemku stavbou parc. č. CKN 1482/11, zapísaných na LV č. 2466, k.
ú. Snina;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 2588/109, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 28 m2,
vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018, odčlenením z
pozemku parc. č. EKN 6053, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 7 436 m2, zap. na
LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
- pozemok parc. č. CKN 1476/16, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
104 m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018, odčlenením
z pozemku parc. č. CKN 1476/3,
- pozemok parc. č. CKN 1476/17, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
106 m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 23. 04. 2018 pod G1-146/2018, odčlenením
z pozemku parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
832 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do bezpodielového vlastníctva manželov – Jozef Roško a Eva Rošková, obaja trvale bytom Snina,
za cenu 3 240,- € za výmeru 238 m2 s tým, že kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do
katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
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Podmienkou zmluvného prevodu vyššie citovaných pozemkov je zriadenie vecného
bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť uloženie a následnú
údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1476/16 v prospech: Mesto Snina, IČO: 00
323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
Cena pozemkov bola určená na základe znaleckého posudku č. 55/2019 zo dňa 30. 07. 2019
znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina 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.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 27/2019
ODPORÚČA
29. Zámer majetkovoprávneho usporiadania časti pozemkov na Švermovej ulici pre
dotknutých vlastníkov priľahlých pozemkov na Podhorskej ulici
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala JUDr.
Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb.
JUDr. Adriána Karľová – situácia na tejto ulici je neúnosná. Vhodná by bola jednosmerná
premávka. Inak budú musieť dať ľudia oplotenie dole, pretože nie je tam priestor na chodník.
Peter Vološin – ak by tam bola jednosmerná premávka, priestor na chodník by tam bol?
JUDr. Adriána Karľová – áno, ale nemáme tam priestor na uloženie inžinierskych sietí.
Obyvatelia na Švermovej ulici by si museli ubrať zo svojho pozemku a ploty posunúť ďalej, aby
bola situácia na tejto ulici ako tak únosná. Treba sa dohodnúť, či sa situácia bude riešiť ako celok,
alebo sa bude riešiť iba žiadosť p. Balka.
Peter Vološin – ak sa tam v krátkej dobe nechystáme vybudovať novú cestu, nechal by to takto.
JUDr. Adriána Karľová – nemôžeme to takto nechať, pretože je tu žiadosť p. Balka.
JUDr. Ján Pčola – obyvatelia tejto ulice súhlasia so zriadením jednosmernej premávky. Títo
ľudia už desiatky rokov majú tieto pozemky oplotené takto a teraz chceme, aby si robili nové ploty.
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Peter Vološin – úrad už mal urobiť prieskum, aký názor majú ľudia. Ľudia žijú s tým, že tieto
pozemky, ktoré majú oplotené, nie sú ich.
Ing. Michal Štofík – bez odsúhlasenia poslancami úrad nemôže nič riešiť. Sami poslanci sa
medzi sebou nevedeli dohodnúť, akým spôsobom sa to bude riešiť.
Ing. Daniela Galandová – zodpovední zamestnanci úradu preveria názory na riešenie v rámci
obhliadky na tvare miesta po dohode s obyvateľmi. Až potom bude materiál predložený na
zastupiteľstvo.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e majetkovoprávne usporiadanie:
- časti pozemku parc. č. C KN 1899/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 744 m², zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- časti pozemku parc. č. C KN 1903/24, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 63 m², zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre dotknutých vlastníkov priľahlých pozemkov na Podhorskej ulici, obe nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci predmetnú časť pozemkov
parc. č. 1899/2 a parc. č 1904/23 dlhodobo užívajú a je oplotená.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
30. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/28 a CKN
1225/216, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macanová Kristína, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to:
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- pozemok parc. č. CKN 3806/28, druh pozemku – orná pôda, o výmere 635 m2, zapísaný
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 1225/216, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere
369 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva Kristíny Macanovej, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je vlastníčkou priľahlého
pozemku parc. č. CKN 3958/42 a stavby so s. č. 2328, ktorá je na ňom postavená.
Predmetné parcely užíva už 30 rokov, tie sú pre mesto prebytočné a tvoria súčasť areálu
rodinného domu s dvorom a záhradou;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov zapísaných na LV č. 3200 v k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 3806/28, druh pozemku – orná pôda, o výmere 635 m2,
- parc. č. CKN 1225/216, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 369 m2,
do vlastníctva:, Kristína Macanová, trvale bytom Snina, za cenu 1 943,- € za výmeru 1 004 m2
s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina 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.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – f) v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
31. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7051/10, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Šimonová Anna, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to pozemku parc. č. CKN 7051/10, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 166 m2, vytvoreného GP č. 41956869-56/2019, vyhotoviteľom
ktorého je Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40, 069 01 Snina, overeného dňa 10. 05.
2019 pod G1-122/2019, odčlenením z pozemku parc. č. EKN 6007, druh pozemku – ostatné
plochy,
o výmere 13 157 m2, zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, do vlastníctva kupujúcej –
Anna Šimonová, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť tejto parcely pre mesto a skutočnosť, že
žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností zapísaných na LV č. 5024, ktoré sú priľahlé
k parcele č. CKN 7051/10, ktorú chce odkúpiť za účelom prístupu k svojim nehnuteľnostiam;
b)

zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7051/10, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 166 m2, vytvoreného GP č. 41956869-56/2019,
vyhotoviteľom ktorého je Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40, 069 01 Snina,
overeného dňa 10. 05. 2019 pod G1-122/2019, odčlenením z pozemku parc. č. EKN
6007, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 13 157 m2, zap. na LV č. 8216, k. ú.
Snina, do vlastníctva kupujúcej – Anna Šimonová, trvale bytom Snina, za cenu 362,22
€ za výmeru 166 m2 s tým, že kupujúca uhradí náklady spojené s vkladom do katastra
nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

Cena nehnuteľnosti pozemku je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) v súlade s § 9 ods. 4
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v
znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina 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.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 27/2019

32. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného
zreteľa – Weyermann Denisa, Snina
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Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod - zámenu vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
zámeny je nehnuteľnosť pozemku:
- parc. č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2 na
Ul. Jesenského, ktorý vznikol GP č. 38/2017 vyhotoviteľa: GEONA, s. r. o., Strojárska
1831/92, 069 01 Snina, IČO: 44318022, overeného dňa 14. 07. 2017 pod G1 - 184/2017
z pozemku parc. č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 76 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560,
- parc. č. CKN 4745/25, druh pozemku – orná pôda, o výmere 2/3 zo 74 m2, t. j. 49 m2,
ktorý je zapísaný na LV č. 10214, k. ú. Snina, vo vlastníctve žiadateľky – Denisa
Weyermann, bytom Snina, a to v podiele 2/3.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne vysporiadanie, nakoľko žiadateľka
vlastní v podiele 2/3 pozemok pod cestným telesom na Rastislavovej ulici a mestský pozemok na
Ul. Jesenského, ktorý je predmetom zámeny je súčasťou dvora, resp. záhrady, ktorú vlastní
žiadateľka v podiele 1/2 a tento je pre mesto prebytočný;
b) zmluvný prevod nehnuteľností - zámenu pozemkov:
- parc. č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2,
ktorý vznikol GP č. 38/2017 vyhotoviteľa: GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01
Snina, IČO: 44318022, overeného dňa 14. 07. 2017 pod G1 - 184/2017 z pozemku parc.
č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 76 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
IČO: 00323560
a
- parc. č. CKN 4745/25, druh pozemku – orná pôda, o výmere 2/3 zo 74 m2, t. j. 49 m2,
ktorý je zapísaný na LV č. 10214, k. ú. Snina, v podielovom vlastníctve 2/3 žiadateľky
–
Denisa Weyermann, bytom Snina.
Rozdiel medzi zamieňanou výmerou, ktorý činí 8 m2, uhradí žiadateľka vo výške 22,80 €
a taktiež všetky náklady spojené s prevodom a s v kladom do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena rozdielu zamieňaných nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade
s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov.
29

Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
ODPORÚČA

uznesenie č. 27/2019

33. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN
5078/239, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa - Mgr. Kostovčáková Jana a Ing.
Kostovčáková Zuzana
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o
zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 5078/212, druh pozemku – záhrady, o výmere 112 m2, zapísaný
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 5078/239, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
10 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do podielového vlastníctva v podiele ½ - Mgr. Jana Kostovčáková, trvale bytom Čukalovce a do
podielového vlastníctva v podiele ½ - Ing. Zuzana Kostovčáková, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto
prebytočné a žiadatelia sú podielovými vlastníkmi bytu v bytovom dome so s. č. 1499
a podielovými vlastníkmi priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5078/237, CKN 5078/22 a CKN
5078/23, k. ú. Snina. Parcela č. CKN 5078/239 je zastavaná stavbou so s. č. 3375 a parcelu č. CKN
5078/212 dlhodobo využívali ako záhradku ich starí rodičia a za tým účelom ju chcú aj žiadateľky
odkúpiť a majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. CKN 5078/212, druh pozemku – záhrady, o výmere 112 m2,
- parc. č. CKN 5078/239, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
10 m2,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, do podielového vlastníctva v podiele ½ - Mgr. Jana
Kostovčáková, trvale bytom Čukalovce a do podielového vlastníctva v podiele ½ - Ing. Zuzana
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Kostovčáková, trvale bytom Snina, za cenu 310,74 € za výmeru 122 m2 s tým, že kupujúci uhradia
všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností a s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina 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.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – c) v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
34. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou – parc. č.
CKN 5066/209, k. ú. Snina - Brjančin Vladimír, Dlhé nad Cirochou
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
v zmysle 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN
5066/209, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, na ktorom je postavená garáž so s. č. 3341, zap. na LV č. 6490, k. ú.
Snina, do vlastníctva – Vladimír Brjančin, trvale bytom Dlhé nad Cirochou, za cenu 71,25 €, t. j.
2,85 €/m2, ktorá je stanovená v zmysle § 14 ods. 3, písm. b) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení doplnkov. Kupujúci uhradí všetky
náklady spojené s predmetným prevodom.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA

35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1856/262, CKN 1856/263, CKN 1856/264, k. ú. Snina
– Rak Vladimír, Raková Marta, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú parcely
vytvorené geometrickým plánom č. 67/2018 vyhotoviteľa: GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92,
069 01 Snina, IČO: 44318022, overeného dňa 21.03.2019 pod G1 - 64/2019 z pozemku parc. č.
CKN 1856/18, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m2, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto novovytvorené parcely:
- pozemok parc. č. CKN 1856/262, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
- pozemok parc. č. CKN 1856/263, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18
m2 ,
- pozemok parc. č. CKN 1856/264, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
pre bezpodielových vlastníkov priľahlého pozemku parc. č. CKN 1856/17 a na ňom postaveného
rodinného domu so s. č. 1938, zap. na LV č. 1250, k. ú. Snina, manželov – Rak Vladimír
a Raková Marta, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníci priľahlého
pozemku parc. č. CKN 1856/17, na ktorom majú postavený rodinný dom so s. č. 1938, ktorý
nadobudli kúpou a časť parcely č. CKN 1856/18 neúmyselne zastavali, pretože pôvodný majiteľ
posunul oplotenie, o čom žiadatelia nemali vedomosť. Teda zastavanú a oplotenú časť mestskej
parcely si chcú majetkovo právne vysporiadať.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --32

Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú. Snina - Karaščák Jozef, Karaščák
Marián, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok
parc. č. CKN 7063/31, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 50 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre podielových vlastníkov priľahlého pozemku
parc. č. CKN 7063/3, zap. na LV č. 790, k. ú. Snina a vlastníka pozemku parc. č. CKN 7063/14
a stavby na ňom postavenej – rodinný dom so s. č. 1768, zap. na LV č. 5472, k. ú. Snina –
Karaščáka Mariána, Stakčín a pre Karaščáka Jozefa, Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok je pre mesto prebytočný
a vlastníci priľahlého pozemku parc. č. CKN 7063/3 ho užívajú dlhodobo s vedomím, že je ich,
nakoľko bol v minulosti tento pozemok oplotený mestom.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
37. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina - Gáborová Gabriela
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok
parc. č. CKN 1968/161, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 70 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre vlastníčku priľahlých pozemkov parc. č. CKN 1946/1
a CKN 1944/1, zap. na LV č. 6553, k. ú. Snina – Gáborovú Gabrielu, Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok je pre mesto prebytočný
a žiadateľka je výlučnou vlastníčkou priľahlých pozemkov k mestskému pozemku parc. č. CKN
1968/161, ku ktorému mesto nemá žiaden prístup.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

ODPORÚČA
38. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, k. ú. Snina – Petrunčík Ján
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia
správy majetku a služieb.
Ing. Michal Štofík – máme zakotvené vo VZN, že mesto preluky nebude odpredávať. Takže
ideme proti tomuto ustanoveniu. Materiál je predložený z dôvodu, že to odporučila MsR.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť (cca 96
m2) pozemku parc. č. CKN 3958/184, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 273
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre bezpodielových vlastníkov priľahlých
pozemkov č. CKN 3958/609 a CKN3958/610, zapísaných na LV č. 2768, k. ú. Snina, manželov –
Petrunčík Ján a Anna Petrunčíková, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že manželia vlastnia priľahlé pozemky
parc. č. CKN 3958/609 a CKN 3958/610, ktoré užívajú ako záhradu a odkúpením časti predmetnej
parcely sa zarovnajú hranice ich pozemkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 členovia rady
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proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 27/2019

NEODPORÚČA
Znenie uznesenia č. 27/2019:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 09. 2019
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2020
3. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach
4. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina
5. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina
6. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
7. Rekonštrukcia a dobudovanie inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, chodníkov,
oporných múrov, lávok, mostov, občianskej vybavenosti, regulácia potokov v meste Snina
8. Investičný zámer: Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v bytovom dome s. č.
2655, Ul. Komenského, Snina
9. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie
mesta Snina pre projekt „Nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia kuchynského BRO
v meste Snina“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
10. Žiadosť o odpustenie nájmu na 4. Q. za skládku nie nebezpečného odpadu – VPS Snina,
s. r. o.
11. Úprava výšky nájomného na rok 2019 pre Nemocnicu Snina, s. r. o.
12. Návrh šiestej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 6
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2019
14. Monitorovacia správa implementácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na
obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2018
15. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 7/2018 zo dňa 20. 12. 2018 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba ich členov
16. Zriadenie bezodplatného vecného bremena VSD
17. Informácia o rozhodnutiach valného zhromaždenia obchodných spoločností mesta Snina
18. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2588/109, CKN 1476/16
a CKN 1476/17, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Roško Jozef, Rošková Eva,
Snina
19. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 3806/28 a CKN
1225/216, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Macanová Kristína, Snina
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7051/10, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Šimonová Anna, Snina
21. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa –
Weyermann Denisa, Snina
22. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN
5078/239, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa - Mgr. Kostovčáková Jana a Ing.
Kostovčáková Zuzana
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23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku zastavaného stavbou – parc. č. CKN
5066/209, k. ú. Snina - Brjančin Vladimír, Dlhé nad Cirochou
24. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1856/262, CKN 1856/263, CKN 1856/264, k. ú. Snina – Rak
Vladimír, Raková Marta, Snina
25. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú. Snina - Karaščák Jozef, Karaščák Marián, Snina
26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina - Gáborová Gabriela
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
2. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
3. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
4. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
5. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
6. Priority Mesta Snina na rok 2020
7. Súťaž návrhov pre urbanistické a architektonické riešenie Sídliska I.
8. Zmena uznesenia MsZ č. 551/2018 zo dňa 18. 10. 2018
9. Zámer majetkovoprávneho usporiadania časti pozemkov na Švermovej ulici pre dotknutých
vlastníkov priľahlých pozemkov na Podhorskej ulici
10. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, k. ú. Snina – Petrunčík Ján
5. Rôzne
Ing. Daniela Galandová – informovala, že mení podmienky výberového konania na náčelníka
MsP a v čo najkratšej dobe bude vypísané nové výberové konanie.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta.
Snina 03. 10. 2019

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

Ing. Michal Štofík
prednosta MsÚ

Overovateľ: JUDr. Ján Pčola
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Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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