ZÁPISNICA
z ôsmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 27. 06. 2019
Prítomní:

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
Ing. Michal Štofík, prednosta MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
Marek Gerboc
JUDr. Dušan Hačko
Mgr. Peter Hasin
Ing. Štefan Janko
Mgr. Stanislav Jún
Mgr. Jana Karľová
Ing. Marián Kníž
MUDr. Peter Kuchtanin
MUDr. Andrej Kulan
JUDr. Ján Pčola
Tomáš Potocký
Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Mária Todáková
Anton Vass
Ing. Michal Vohar
Peter Vološin

Ospravedlnení:

Prizvaní:

JUDr. Ladislav Alušík
MUDr. Marián Regec

JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb
Ing. Mária Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb
Ing. Jana Ihnátová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
PhDr. Jarmila Sivčová, vedúca oddelenia sociálnych služieb
Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o.
Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKaOS Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Vystúpenie občanov
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 06. 2019
4. VZN mesta Snina o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
5. Doplnok č. 4 k 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
6. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
7. Prevod práv a povinností zo zmluvy na dodanie RTG-prístroja medzi Nemocnicou Snina,
s. r. o. a mestom Snina

8. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine
9. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom:
,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“
10. Investičný zámer Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta
11. Investičný zámer Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu
12. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov
mesta Snina
13. Záverečný účet mesta Snina za rok 2018
14. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2019
15. Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019
16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 1899/2, k. ú. Snina – Ing. M. Balko, S. Balko, Snina
17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou pozemkov z dôvodu
osobitného zreteľa – D. Weyerman, Snina
18. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 3806/28, 1225/216, k. ú. Snina – K. Macanová, Snina
19. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom a prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta
z dôvodu osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. J. Kuriščák a A. Kuriščáková, Snina
21. Interpelácia poslancov
22. Záver

1. Otvorenie
Ing. Daniela Galandová - otvorila ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na ktorom
všetkých srdečne privítala. Na rokovanie boli prizvaní: zástupcovia úradov štátnej správy, konateľ
spoločnosti VPS Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Snina – Mgr. Diana Turčík, ktorá však nebola prítomná na MsZ z dôvodu pracovných
povinností – príprava podujatia Deň detí – 31. 05. 2019 a vedúci oddelení MsÚ. Predstavila a privítala
nových vedúcich – Mgr. Eriku Jankajovú, MBA, PhD., vedúcu oddelenia strategického rozvoja
a JUDr. Adriánu Karľovú, vedúcu oddelenia správy majetku a služieb.
Od 01. 07. 2019 nastúpia ešte ďalší dvaja noví vedúci - Mgr. Jana Kostovčáková - vedúca
oddelenia školstva a JUDr. Martin Barna – vedúci právneho oddelenia.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
Primátorka skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania dostali poslanci v pozvánke.
Hlasovanie za program:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Michal Vohar – 1 poslanec
2

Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie určila p. primátorka týchto poslancov:

-

Marka Gerboca,
MUDr. Petra Kuchtanina,
Antona Vassa.

Hlasovanie za návrhovú komisiu
za: Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún, Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: Marek Gerboc, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: JUDr. Dušan Hačko – 1 poslanec
Za overovateľov zápisnice určila p. primátorka týchto poslancov: -

Mgr. Ľubov Rehákovú,
JUDr. Jána Pčolu.

Za zapisovateľku: Moniku Paľovčíkovú
Komisia si zo svojho stredu zvolila za predsedu Antona Vassa.
2. Vystúpenie občanov
K tomuto bodu nevystúpil žiadny občan.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 27. 06. 2019
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová - na základe požiadavky člena MsR dostali poslanci pred rokovaním
MsZ doplnenú informáciu od hlavného kontrolóra k dvom súdnym sporom – ALLMEDICAL,
s. r. o., a HOUSES, s. r. o.
JUDr. Dušan Hačko – pri kontrole nájomných zmlúv zistil hlavný kontrolór, že kontrolovaný
subjekt neupravil výšku nájmu o ročnú mieru inflácie vyhlásenú ŠU SR v príslušnom kalendárnom
roku. Preto je potrebné zapracovať to do VZN - úloha.
Ing. Daniela Galandová – urobia sa opatrenia, aby došlo k náprave.
Anton Vass – str. 46, uzn. MsR 91/2018 – priestory Slovenskej sporiteľne. Hlavný kontrolór
konštatuje, že sú uplatnené dve objednávky – jedna na odčlenenie budovy a druhá na znalecký
posudok. Oddelenie správy majetku a služieb konštatuje, že toto uznesenie sa neplní, prečo?
Ing. Daniela Galandová – uzatvorené to bolo tak, že sa ešte prehodnotí, či je zámerom mesta
dať tento priestor do súťaže alebo predĺžiť nájomnú zmluvu.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
činnosti ku dňu 27. 06. 2019.

v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 65/2019

4. VZN mesta Snina o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Mgr.
Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva a Mgr. Katarína Regulová, vedúca oddelenia
organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 148/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 66/2019

5. Doplnok č. 4 k 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. Spracovala Mgr.
Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva.
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Ing. Štefan Janko – komisia regionálneho rozvoja a komisia výstavby mali námietku voči
nerovnosti výšky stravného v školách a v DPS. Školy sa cítia ohrozené, že DPS im odoberie cudzích
stravníkov. Preto sú komisie proti tomu, aby suma bola rôzna, keďže zriaďovateľom škôl a DPS je
mesto.
Ing. Daniela Galandová – DPS poskytuje stravu svojim klientom a sčasti seniorom. Majú
obmedzenú kapacitu, preto týmto krokom nesmeruje DPS k navyšovaniu počtu cudzích stravníkov.
Je rozdiel medzi zariadením DPS a školami. DPS má kontrolované účtovníctvo a nemôže si dovoliť
neodôvodnene umelo navýšiť cenu stravného. Toto nie je o konkurencii medzi školami a DPS. Táto
suma vyšla z dohody riaditeľov škôl.
Ing. Michal Štofík – spôsob financovania škôl sa zmenil – z 5 cenových pásiem sa urobili iba 3
cenové pásma. Naše školy a školské zariadenia sú v cenovom pásme, z ktorého vzišla cena stravného
3,04 €, ktorá je oproti pôvodnej cene vyššia a to z dôvodu navyšovania cien energií a potravín. Na
takejto cene stravného sa dohodli riaditelia škôl. Školy sú v režime zákona č. 544 z roku 2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. DPS nie
je viazaná týmto zákonom. DPS si určila cenu tak, aby nevytvárali zisk, ale zároveň boli pokryté ich
náklady na stravu. Nemôžeme spájať školy s DPS.
Mgr. Peter Hasin – cena stravného sa netýka iba cudzích stravníkov, ale aj zamestnancov.
Ing. Štefan Janko – je tu legislatívna prekážka, že tieto ceny nemôžeme zrovnať?
Ing. Daniela Galandová – DPS má iný kontrolný mechanizmus účtovania a preto nemôžeme
zariadeniu dať za povinnosť, aby navýšili cenu len preto, že školy majú cenu za stravné vyššiu. Tu
nejde o to, že chceme podporovať súťaženie medzi DPS a školami. DPS má istú kapacitu, ktorú
nemôže prekročiť. Zameriavajú sa na diétne stravovanie. Takže cudzí stravníci nebudú môcť teraz
odísť zo škôl do DPS, pretože ich kapacita je naplnená.
Ing. Michal Štofík – nemalo by racionálny základ zjednocovať tieto ceny.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
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 o písomnom návrhu:
za: JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Stanislav Jún, Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar – 12 poslancov
proti: --zdržali sa: Marek Gerboc, Ing. Štefan Janko, Peter Vološin – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 67/2019
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6. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby
v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala PhDr. Jarmila
Sivčová, vedúca oddelenia sociálnych služieb.
Ing. Daniela Galandová – mestská rada navrhla, aby využitie služobného auta k lekárovi pre
klientov zariadenia nebolo spoplatnené.
Peter Vološin – komisia dopravy navrhla, aby odvoz k lekárovi mali klienti DPS v cene pobytu.
Teda, aby mali odvoz k lekárovi zdarma. Preto spolu s predsedom komisie JUDr. Pčolom predkladajú
poslanecký návrh.
Ing. Daniela Galandová – túto službu si budeme vedieť finančne vyhodnotiť, že ako zaťaží
rozpočet DPS.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh JUDr. Pčolu a p. Vološina.
Poslanecký návrh JUDr. Pčolu a p. Vološina:
Čl. 1 ods. 2 – navrhujeme vypustiť text: „návštevu zdravotníckych zariadení“.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie (s upraveným znením textu doplnku):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej
staroby a v jedálni.
Hlasovanie o upravenom písomnom návrhu:
za: JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Stanislav Jún, Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž,
MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar – 12 poslancov
proti: --zdržali sa: Marek Gerboc, Ing. Štefan Janko, Peter Vološin – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 68/2019
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7. Prevod práv a povinností zo zmluvy na dodanie RTG-prístroja medzi Nemocnicou
Snina, s. r. o. a mestom Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval Ing. Michal
Štofík, prednosta MsÚ.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e prevod práv a povinností zo Zmluvy na
dodanie predmetu zákazky RTG prístroja medzi kupujúcim Nemocnica Snina, s. r. o. a predávajúcim
MEDIXRAY, s. r. o., za celkovú cenu s DPH vo výške 185 040,- €, medzi Nemocnicou Snina,
s. r. o. a Mestom Snina podľa Dohody o prevode práv a povinností, uzatvorenej medzi Nemocnicou
Snina, s. r. o., ako prevodcom a Mestom Snina ako nadobúdateľom a odberateľom, a spoločnosťou
MEDIXRAY, s. r. o., ako dodávateľom.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 69/2019

8. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Mgr.
Katarína Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Daniela Galandová - Mestská rada navrhuje tieto zmeny v rokovacom poriadku:
- § 3 ods. 2 písm. c) dopísať na koniec vety text: „predkladaným primátorom“.
- § 6 ods. 19 - vypustiť v celom rozsahu,
- § 10 ods. 3 – vypustiť text: „a trvá maximálne 30 minút“,
- § 10 ods. 5 – vypustiť text: „Vystúpenie občana môže trvať max. 5 minút. O možnom predĺžení
limitu rozhodujú na návrh predsedajúceho poslanci hlasovaním - najviac v maximálnom
predĺženom limite 5 minút“.
Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
v Snine.
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Hlasovanie o upravenom písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 70/2019

9. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
názvom: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Michal
Štofík, prednosta MsÚ a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Daniela Galandová – konzultantkou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme
boli upozornení, že v zakladateľskej listine chýbajú dôležité pasáže, čo sa týka poradného výboru
a využitia zisku. Poradila, aby sa mesto obrátilo priamo na právnika Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny, aby zakladateľskú listinu skontroloval. Pripomienky sme od neho dostali minulý týždeň
a boli zapracované do novej zakladateľskej listiny, ktorá je predložená na schválenie s tým, že
pôvodná zakladateľská listina sa zruší. Jednou z pripomienok bolo aj presné zadefinovanie činností.
Takže v terajšej zakladateľskej listine nie sú všetky činnosti, ale iba tie, s ktorými reálne uvažujeme
v rámci podnikateľského plánu a každá zmena bude schvaľovaná v MsZ. Takže poslanci budú stále
v obraze.
Peter Vološin – základné imanie sociálneho podniku bolo najprv 5 tis. €, teraz je v rozpočte už
50 tis. €. Verí, že sa sociálnemu podniku bude dariť a prinesie viac ako zoberie.
Ing. Daniela Galandová – na štart je potrebné zakúpiť nejaké prístroje, preto je v rozpočte suma
50 tis. €. Základné imanie tejto spoločnosti však ostáva nezmenené, teda 5 tis. €.
Ing. Štefan Janko – bolo hovorené, že prístroje budú zapožičané z VPS a od aktivačných. Teraz
je to inak.
Ing. Daniela Galandová – chceme začať s remeselnou výrobou a šitím etno a folklórnych
odevov, no a na toto potrebujeme zakúpiť potrebné prístroje.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 61/2019 zo dňa 30. 05. 2019,
s ch v a ľ u j e
a) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založenie
obchodnej spoločnosti mesta s názvom spoločnosti: ,,Mestský podnik Snina,
s. r. o.“,
b) zakladateľskú listinu spoločnosti: Mestský podnik Snina, s. r. o. Text zakladateľskej listiny
tvorí prílohu uznesenia.
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Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Mária Todáková,
Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržali sa: MUDr. Peter Kuchtanin, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 71/2019

10. Investičný zámer Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Ihnátová poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – ak bude zverejnená výzva neskôr než v auguste, tak v septembri bude
predložený ďalší návrh. Teraz je predložený návrh na rekonštrukciu chát v RO Rybníky a podkrovie
informačného centra v RO Rybníky. Mala by tam byť umiestnená remeselná výroba a predaj
výrobkov z tejto činnosti, ktoré sú v zahraničí vyhľadávané. Objekty sú v zlom stave a je tu možnosť
ich z eurofondov zrekonštruovať.
Mgr. Jana Karľová – nestotožňuje sa s touto lokalitou na zriadenie sociálneho podniku, pretože
ide o turistickú lokalitu a nie je vhodná na remeselnú výrobu. Prezentácia by v týchto priestoroch
mohla byť, ale určite nie výroba.
MUDr. Peter Kuchtanin – stotožnil sa s názorom Mgr. Karľovej. Je potrebné nájsť inú,
vhodnejšiu lokalitu.
Ing. Daniela Galandová – budovu úradu nevieme nafúknuť a niekde tie prevádzky – krajčírsku
dielňu, dielňu na výrobu jednoduchých výrobkov z dreva - musíme umiestniť. S podporou EÚ vieme
tieto priestory zrekonštruovať a po piatich rokoch by sa tieto priestory mohli využívať aj na inú
činnosť. Momentálne nemáme vhodnejšie priestory – nemôžu byť umiestnené na VPS, v nemocnici,
na úrade. Ak sa neskôr dohodneme, že postavíme nové haly, tak do toho pôjdeme. Do pol roka by sa
mala spoločnosť UNIBESA vysťahovať z priestorov na Kukučínovej ulici, takže možno by bolo
možné zrekonštruovať aj tieto priestory a bývalý výmenník, ktorý je v blízkosti, ale je vo vlastníctve
urbariátu. Ale celý pozemok medzi vodárňami a škôlkou je mestský. Spoločnosti UNIBESA môžeme
dať podnet na vypratanie a na tomto pozemku vybudovať nejakú jednoduchú halu. Takže v septembri
bude predložený podobný materiál, ktorý bude hovoriť o ďalších aktivitách.
JUDr. Dušan Hačko – treba zvážiť súčasný stav, ktorý je momentálne nevyhovujúci, pretože
tieto chaty robia hanbu tejto lokalite. Takže táto činnosť by tam mohla byť, priklonil sa k tomuto
návrhu.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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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:
1.

rekonštrukcia budov súpis. č. 674 na parc. č. C KN 5711/5, k. ú. Snina a súpis. č. 675 na
parc. č. C KN 5711/6 (chaty v RO Sninské Rybníky),

2.

rekonštrukcia budovy súpis. č. 3951 na parc. č. C KN 5708/37, k. ú. Snina (administratívna
budova TIC v RO Sninské Rybníky).

Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková,
Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: Mgr. Jana Karľová – 1 poslankyňa
zdržal sa: MUDr. Peter Kuchtanin – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 72/2019

11. Investičný zámer Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Ihnátová poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – lávka je v dezolátnom stave. Dali sme ju posúdiť statikovi a pri jej
rekonštrukcii sa bude postupovať podľa jeho stanoviska.
Peter Vološin – treba, aby úrad prešiel technický stav všetkých takýchto lávok, ale tiež mostov,
robil ich pravidelnú kontrolu, aby sa predchádzalo tomu, že sa lávka bude musieť uzatvoriť pre zlý
technický stav – úloha.
MUDr. Peter Kuchtanin – poprosil, aby sa rekonštrukcia urobila čím skôr, pretože táto lávka je
pre obyvateľov Tably veľmi dôležitá.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 lávky
cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
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proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 73/2019

12. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Marek Gerboc – boli oslovené banky, v ktorých mesto Snina vykonáva aktívny platobný styk.
Prišli tri ponuky - z VÚB, Prima banky a Slovenskej sporiteľne. Najvýhodnejšia bola ponuka z VÚB.
Ide o kontokorent, takže nejde o navýšenie úverového zaťaženia mesta.
(na zasadnutie prišiel MUDr. Andrej Kulan – 14.03 hod. – spolu 16 poslancov)
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí s čerpaním finančných prostriedkov z kontokorentného
úveru (ďalej len „Úver“) zo Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské Nivy1, 829 90
Bratislava 25, Slovenská republika, IČO: 31320155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej len banka) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, vo výške maximálne 200 000,- € na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina, p o v e r u j e primátorku Ing. Danielu Galandovú, aby ako zástupkyňa
mesta Snina uzatvorila so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. zmluvnú dokumentáciu a vykonávala
aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 74/2019

13. Záverečný účet mesta Snina za rok 2018
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Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Daniela Galandová – audítor vydal súhlasné stanovisko k záverečnému účtu.
Peter Vološin – v prebytku ostal takmer 1 mil. €, s ktorými je teraz možno pracovať. Takže
informácie, že rozpočet mesta je vybrakovaný, sú naozaj iba fámy.
Ing. Daniela Galandová – je to tak, ale je potrebné rátať aj s rezervou pre súdne spory, pretože
akokoľvek dopadnú, bude to mesto niečo stáť.
JUDr. Dušan Hačko – upriamil pozornosť na kapitolu civilnej obrany, kde bolo v minulom roku
plánovaných 200,- €, ale ani tie sa nevyčerpali. Civilná obrana nie je iba záležitosť vojnového stavu,
ale sú to poveternostné problémy, ktoré môžu vzniknúť, havária vozidiel s nebezpečnými látkami,
rádioaktívna a chemická hrozba a podobne. Do budúcna by bolo vhodné túto oblasť preskúmať,
pretože na zlé situácie sa musíme dopredu pripraviť. Čierne skládky – v roku 2018 sme mali na
likvidáciu čiernych skládok vyčlenených 20 tis. €, využili sme 15 795,87 €. Je to nikdy nekončiaci sa
boj, ale ľudí to veľmi trápi. Treba ich likvidovať a využívať na to zdroje, ktoré sa nám ponúkajú –
úloha.
Ing. Daniela Galandová – pripravuje sa jednoduchý prehľad o tom, ktorá oblasť v meste občanov
koľko stojí. Pre porovnanie bude spracovaný minulý rok a aj tento rok. Ide o to, aby ľudia chápali,
prečo sa finančné prostriedky dávajú na danú oblasť a naopak, niektoré oblasti sú dlhodobo
podhodnocované a potom musíme riešiť havarijné stavy budov a podobne.
Ing. Michal Vohar – čo sa týka civilnej obrany, na okresnom úrade je odbor krízového riadenia
a spolupráca s mestom v tejto oblasti je veľmi dobrá. Poďakoval za dobrú spoluprácu.
Ing. Marián Kníž – čo sa týka navyšovania pohľadávok, treba pracovať na tom, aby sa ich výška
znižovala.
Ing. Daniela Galandová – je to úloha pre nové právne oddelenie.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2018,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2018 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 318 088,24 €,
− z príjmových finančných operácií vo výške 1 093 479,56 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2018 takto:
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške
436,71 € použiť v roku 2019,
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− nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta
vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 854,24 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 962 933,71 € previesť do rezervného fondu,
− prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 18 620,10 € previesť do rezervného
fondu.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Stanislav Jún, Mgr. Jana Karľová,
Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján Pčola, Tomáš Potocký,
Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal Vohar, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Štefan Janko – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 75/2019

14. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2019
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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. štvrťrok 2019.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Ing. Michal Vohar, Peter
Vološin – 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 76/2019

15. Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Marián Kníž – vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je pre ZŠ Študentskú vyčlenených
4 tis. € na havarijný stav kanalizácie. Riaditeľovi tejto školy predložili cenovú ponuku tri firmy
a celková cena je ešte raz taká, aká je vyčlenená teraz v rozpočte. Nevie, ako sa s tým mesto
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vysporiada, či teraz pri tejto úprave sa suma navýši, alebo sa potom budú hľadať finančné prostriedky
na dofinancovanie tohto havarijného stavu.
Ing. Daniela Galandová – vieme to narátať aj v tejto zmene rozpočtu.
Ing. Štefan Janko – MŠ Čsl. armády – je rád, že v tejto zmene rozpočtu je príspevok na
pedagogického asistenta. Je rád, že sa táto škôlka stará o deti inak obdarené. Dokonca augusta je tam
človek, ktorý je platený cez projekt. Je rád, že mesto je ústretové a mzdové náklady na tohto
pracovníka do konca roka vykryje;
v zmene rozpočtu sú navýšené finančné prostriedky na doplnkové moduly a aplikácie
k existujúcej webovej stránke mesta o 10 290,- € - o aké aplikácie ide a prečo? Prečo je terajšia stránka
nepostačujúca?
ďalšie navýšenie je vo výške 5 048,- € na počítače a interiérové vybavenie kancelárií nových
zamestnancov mesta. Stále sa deklarovalo, že noví zamestnanci nie sú, počty sa nezmenili. Terajšie
vybavenie nie je postačujúce?
Ing. Daniela Galandová – zavádzame digitálne zastupiteľstvo, pre úrad to bude znamenať
zjednodušenie činností a pre občanov lepší prehľad. Zakúpenie nových modulov zabezpečí nové
služby, napríklad modul senior väčšie písmená, alebo funkcionality, napríklad responzívnosť - teraz
je komplikované prezerať si web stránku v mobile, tablete, pri zakúpení modulu to bude
jednoduchšie. Terajšia web mesta je stará a nemá štandardy, aké by mala mať v 21. storočí, preto sa
nakupujú nové moduly. Na stránke je zverejnené všetko, čo tam má byť, aj niečo naviac, ale treba to
sprehľadniť;
nové vybavenie – odchádzajúci zamestnanci vrátane bývalého p. primátora si notebook
a mobil odkúpili, preto je potrebné nakúpiť novú techniku.
Mgr. Stanislav Jún – nesúhlasí s navýšením sumy o 7 tis. € pre futbalový štadión, ktoré by mali
byť využité na opravu fasády tribúny. Ide o dofinancovanie dotácie, ktorú dostanú futbalisti od
Východoslovenského futbalového zväzu vo výške 50 tis. €. Väčšinu finančných prostriedkov
určených na šport dávame do jedného klubu. Futbalisti dostali tento rok 30 tis. € za takzvané
„výchovné“ za hráča Ondreja Dudu. Prečo si takéto opravy nefinancujú z takýchto odmien?
V ostatných mestách sú tieto peniaze využité práve na opravy štadiónov.
Ing. Daniela Galandová – futbalový štadión je majetok mesta, preto si ho musí mesto
zrekonštruovať na vlastné náklady. Časom budeme musieť investovať aj do iného majetku mesta,
ktorý chátra.
Ing. Boris Pargáč – upozorňoval mesto na havarijný stav kanalizácie odtokových sústav na ZŠ
Študentská. Tento stav stavia školu do pozície, že nemusí obstarávať, pretože ide o havarijný stav.
Tým, že škola išla do verejného obstarávania, porušila viacero ustanovení zákona o ochrane a podpore
verejného zdravia. Konzultoval to aj s Ústavom verejného zdravotníctva v Humennom, kde mu
potvrdili, že ide o porušenie viacero ustanovení tohto zákona. Nebezpečné patogény zamorujú
školskú jedáleň. Do budúcna je potrebné predísť takýmto stavom a havarijný stav na škole odstrániť
okamžite.
Ing. Michal Štofík – tento problém sa začal riešiť už v apríli. Vtedy sa skonštatovalo, že
prevádzka sa prerušovať nebude a rekonštrukcia bude prebiehať počas prázdnin.
Ing. Dana Mariničová – je možné, že zo sumy 40 tis. € na rekreačné poukazy sa odoberie 4 tis.
€ na riešenie havarijného stavu kanalizácie. Vtedy by sa návrh na uznesenie nemenil, zmenila by sa
iba dôvodová správa a niektoré položky v tabuľke.
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Anton Vass – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie (zmenená dôvodová správa).
Upravený 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. 4 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 234 452 €
- zvýšenie výdavkov o 284 452 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie výdavkov o 20 000 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 120 000 €
- zvýšenie výdavkov o 50 000 €
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
14 814 131 €
506 000 €
4 357 485 €
19 677 616 €

Výdavky
14 034 118 €
4 918 498 €
675 000 €
19 627 616 €

Prebytok/Schodok
+ 780 013 €
- 4 412 498 €
+ 3 682 485 €
+
50 000 €

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 77/2019

16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1899/2, k. ú. Snina – Ing. M. Balko, S. Balko,
Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – na MsZ predložiť všetky prevody, ktorých zámery už boli odsúhlasené. Nové
odpredaje by mali byť už podľa nového VZN, ktoré sa pripravuje.
Mgr. Peter Hasin – v apríli sa konalo výjazdové zasadnutie mestskej rady ohľadom odpredajov
pozemkov a prelúk a žiadatelia do dnešného dňa nedostali odpoveď. Jeho konkrétne oslovili dvaja,
že nevedia, čo bude s ich žiadosťami ďalej.
Ing. Michal Štofík – zámery, ktoré sú predkladané na tomto zasadnutí MsZ, tak sú to veci, ktoré
nie sú na území mesta poriešené od roku 1991, teda odvtedy, čo existuje zákon o majetku obcí
a pozemky štátu prešli do vlastníctva obcí. Je ešte veľa pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú
vysporiadané. Je prijaté uznesenie MsZ, že mesto má majetkovo právne vysporiadavať
nevysporiadané pozemky, čo mesto bude stáť nemálo času aj finančných prostriedkov. Čo sa týka
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poznámky Mgr. Hasina, treba uviesť, o koho konkrétne ide a Ing. Bandžáková alebo JUDr. Karľová
podajú informáciu.
Ing. Mária Bandžáková – niektorí žiadatelia s ňou komunikovali osobne alebo telefonicky,
písomne to však neodišlo z časového dôvodu a zaneprázdnenosti. Takmer všetci žiadatelia však
informovaní boli.
JUDr. Ján Pčola – komisia dopravy túto žiadosť na svojom zasadnutí prerokovala, bola sa
pozrieť aj na tvar miesta a odporučila pozemok odpredať.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 1899/2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 744 m2, zapísaný na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. č. CKN 1899/33 –
manželov: M. a S. Balko, Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že manželia Balkovci sú bezpodielovými
vlastníkmi priľahlého pozemku parc. č. CKN 1899/33, na ktorom si realizujú výstavbu rodinného
domu na základe stavebného povolenia. Predmetnú časť parcely č. CKN 1899/2 užíval dlhodobo
svokor žiadateľa, je oplotená a tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 78/2019

17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou pozemkov
z dôvodu osobitného zreteľa – D. Weyerman, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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
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obce zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom zámeny je nehnuteľnosť pozemku parc.
č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, ktorý vznikol GP č.
38/2017 odčlenením z parcely č. CKN 2146/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 76 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Jesenského ulici
a nehnuteľnosť - pozemok parc. č. EKN 4745/25, druh pozemku – orná pôda, o výmere 2/3 zo 74 m2,
t. j. 49 m2, ktorý je zap. na LV č. 10214, k. ú Snina, vo vlastníctve – D. Weyermann, Snina, v podiele
2/3 na Rastislavovej ulici. Rozdiel medzi zamieňanou výmerou si žiadateľka uhradí.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne vysporiadanie, nakoľko žiadateľka
vlastní pozemok pod cestným telesom a mestský pozemok, ktorý je predmetom zámeny je súčasťou
dvora, resp. záhrady, ktorú vlastní žiadateľka v podiele ½ a tento je pre mesto prebytočný.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 79/2019

18. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3806/28, 1225/216, k. ú. Snina – K. Macanová,
Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Janko – v tejto lokalite je na pozemku mesta rúra, ktorá je zanesená – treba ju
vyčistiť, pretože pri návalových dažďoch môže vzniknúť problém – úloha.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 tieto nehnuteľnosti
pozemkov v k. ú. Snina, zapísané na LV č. 3200:
- parc. č. CKN 3806/28, druh pozemku – orná pôda, o výmere 635 m2,
- parc. č. CKN 1225/216, druh pozemku – trvalý trávnatý porast, o výmere 369 m2,
pre dotknutú vlastníčku priľahlého pozemku – K. Macanovú, 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 a tvoria súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou a pre mesto sú
prebytočné.
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Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar – 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 80/2019

19. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom a prenájom pozemkov vo vlastníctve
mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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
a) zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je časť pozemkov vo vlastníctve mesta,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, o celkovej výmere 1 440 m2, pričom ide o nehnuteľnosti
týchto pozemkov:
- parcela č. CKN 1224/61, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 19 682 m2,
- parcela č. CKN 1224/62, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 5 219 m2,
- parcela č. CKN 1224/63, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 12 231 m2,
pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, IČO: 36 022 047, ktorý požiadal o prenájom častí predmetných parciel nachádzajúcich sa
na pravom a ľavom brehu Cirochy.
Dôvodom
hodným
osobitného
zreteľa
je
skutočnosť,
že
SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č. 111/1990 Zb.
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) správu majetku štátu, ktorého výlučným vlastníkom je Slovenská republika. Predmetom
prenájmu sú vyššie špecifikované nehnuteľnosti – časti pozemkov za účelom dočasného záberu pri
spriechodnení migračných bariér (v zmysle grafickej situácie) v meste Snina – verejnoprospešnej
stavby: „Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119 SMB“;
b) zmluvný prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – častí pozemkov
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, o celkovej výmere 1 440 m2,
pričom ide o nehnuteľnosti týchto pozemkov:
- parcela č. CKN 1224/61, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 19 682 m2,
- parcela č. CKN 1224/62, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 5 219 m2,
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- parcela č. CKN 1224/63, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 12 231 m2,
pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, IČO: 36 022 047, zastúpený generálnym riaditeľom Ing. Stanislavom Gáboríkom, za
symbolickú cenu 1,- € ročne za účelom realizácie verejnoprospešnej stavby: „SNINA, Cirocha, rkm
24,840 – 26,119, SMB“.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 81/2019

20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, k. ú.
Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. J. Kuriščák a A. Kuriščáková, Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 5078/214, druh pozemku – záhrady, o výmere 124
m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva A. Kuriščákovej a jej
manžela Mgr. J. Kuriščáka, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a žiadatelia sú výlučnými vlastníkmi bytu v bytovom dome so s. č. 1499 a podielovými
vlastníkmi priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5078/233, CKN 5078/22 a CKN 5078/23, k. ú. Snina.
Túto parcelu dlhodobo využívajú ako záhradku a za tým účelom ju chcú aj odkúpiť a majetkovo
právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady,
o výmere 124 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva A.
Kuriščákovej a jej manžela Mgr. J. Kuriščáka, obaja trvale bytom Snina, za cenu 313,08 € za
výmeru 124 m2 s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností
a s vkladom do katastra nehnuteľností.
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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 o písomnom návrhu:
za: Marek Gerboc, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Peter Hasin, Ing. Štefan Janko, Mgr. Stanislav Jún,
Mgr. Jana Karľová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Peter Kuchtanin, MUDr. Andrej Kulan, JUDr. Ján
Pčola, Tomáš Potocký, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Ing. Michal
Vohar, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 82/2019

21. Interpelácia poslancov
Anton Vass – cyklotrasa – na Kostrubani treba odstrániť jednu zo zastávok cyklotrasy, pretože je
už asi 2 týždne spadnutá - úloha.
Mgr. Jana Karľová - poslanci dostali e-mail od p. Ďuďáka. Navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu
– JUDr. Dušan Hačko, JUDr. Ján Pčola, JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Michal Štofík, Ing. Daniela
Galandová, aby rokovali s p. Ďuďákom ohľadom problematiky urbariátu a RO Rybníky.
Ing. Daniela Galandová – ona nie je proti tomu, ak si to takto poslanci odsúhlasia.
JUDr. Dušan Hačko – v pracovnej skupine by malo byť viac poslancov.
Mgr. Stanislav Jún – cyklochodník na námestí je urobený nešťastne. Treba ho odstrániť a riešiť
ho inak – úloha.
Ing. Daniela Galandová – bola to aktivita vedenia mesta. Od začiatku zadala úlohu riaditeľovi
VPS, aby zabezpečil cykloznačenie, aby sa riešila bezpečnosť. Malo to byť však patrične
odkonzultované. Budeme sa tým zaoberať, ale nevie, či je vhodné jeho celkové odstránenie.
Cyklochodník má zmysel, možno nie v takejto podobe ako je teraz. Pán riaditeľ dodnes nemá
povolenie na túto realizáciu.
Peter Vološin – padlo tu veľmi vážne obvinenie, takže riaditeľ VPS si sám vymyslel trasu
cyklochodníka? Poslanci o tomto vôbec nevedeli. Ako to bolo?
Ing. Daniela Galandová – bola to prvá úloha, ktorú stanovila na porade, termín bol do konca
júna. Nešlo to cez komisie, zrealizované to bolo bez povolenia, úloha zadaná bola, ale povolenie
20

vydané nebolo. Dokumentácia je stále u nej. Vedela o tom, v akom smerovaní to pôjde, ale detaily
nepoznala. Riešila to už s p. riaditeľom. Chyba bola, že si navzájom nevykonzultovali technické veci.
Ing. Štefan Janko – vyústenie cyklochodníka priamo na prechod pre chodcov, to nie je určite
v poriadku. Takto to je veľmi nebezpečné.
Ing. Ján Alušík – bola to jeho prvá úloha od Ing. Galandovej. Na základe skúseností z minulých
rokov oslovili projektantku, ktorá vypracovala 2 varianty, ktoré predložili p. primátorke. Na základe
toho bol vypracovaný projekt, ktorý odsúhlasil dopravný inšpektorát, konzultovalo sa to na porade,
písomné povolenie síce nebolo, ani vo sne by ho nenapadlo, že to dopadne tak, že sa niečoho dopustil.
V projekte bolo jasne uvedené, aké majú byť čiary, kde majú byť, ako ďaleko od seba, akej farby.
Vyústenie na prechod pre chodcov - cyklista môže ďalej po prechode pre chodcov pokračovať v jazde
po chodníku, pretože tam nie je osadená žiadna dopravná značka.
Ing. Daniela Galandová – dokumentácia, ktorú dostala od Ing. Alušíka, bola len výrez výkresu,
bez všetkých textových častí. Bola to len informácia o trase, nie o jej prevedení.
Mgr. Stanislav Jún – tento cyklochodník treba na náklady VPS odstrániť. Cyklochodník treba
vybudovať taký, ako má byť, taký, aký je v ostatných mestách. Takéto projekty majú byť
prejednávané na zasadnutí MsZ. Nie je možné, aby poslanci o takom niečom nevedeli,
Ing. Daniela Galandová – žiadne dopravné značenie v meste neriešia poslanci, ale prechádzajú
cez komisie. Tento dokument však v žiadnej komisii prejednávaný nebol.
Ing. Marián Kníž – v roku 2005 v projektovej dokumentácii rekonštrukcie námestia sa
s cyklochodníkom počítalo. Mal byť oddelený inou farebnou dlažbou. Projektová dokumentácia sa
však prepracovala a tam sa už tento chodník nedal, farebne sa nevyznačil, ale s cyklochodníkom sa
počítalo.
Mgr. Mária Todáková – zlyhal tu zdravý sedliacky rozum. Občania z bloku vchádzajú priamo
na cyklochodník. Môže dôjsť k úrazu.
Peter Vološin – v komisii dopravy to prejednané nebolo. Kto dal pokyn na jeho vybudovanie?
Nemá pocit, že je to chyba VPS. Veď materiál do komisií dáva úrad, nie VPS a posledné slovo má
predsa primátorka. Takže nemalo by to byť odstránené na náklady VPS.
Ing. Daniela Galandová – nie je to prvýkrát, že materiály neboli predložené do príslušných
komisií. Nevynáša súd, ale v čase realizácie nemal riaditeľ VPS povolenie.
Ing. Štefan Janko – otázka stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V jednom
z uznesení PSK sa hovorí, že odbor školstva má vstúpiť do rokovania so zástupcami mesta. Mesto už
vyvinulo nejakú iniciatívu ohľadom riešenia stredných škôl v meste Snina? Alebo je to len na podnet
PSK?
bol volený nový predseda Slovenského zväzu ľadového hokeja. V iných mestách sa
podpisovali memorandá, ktoré mesto Snina už podpísané má. Konalo sa niečo konkrétne
v nadväznosti na to naše memorandum, ktoré bolo podpísané minulý rok?
Ing. Daniela Galandová – v súvislosti so strednou priemyselnou školou môže bližšie povedať
JUDr. Hačko. Na základe jeho požiadavky ona za mesto zareagovala listom aj kvôli tomu, že vnímala
silný záujem z radov verejnosti. Zriaďovateľom je síce VÚC, ale ide o naše deti, ktoré tam študujú.
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Keďže VÚC chce túto školu zrušiť, ona prišla s návrhom, aby VÚC vyvolalo stretnutie, na ktorom
by sa rokovalo o možnosti, že zriaďovateľom školy by sa stalo mesto. Jej ide o to, aby sa zastavil
tento proces neuváženého rozhodnutia VÚC, ktoré by mesto poslalo ďalej do úpadku. VÚC prijalo
uznesenie, v ktorom zaviazali VÚC, mesto Snina a príslušných poslancov za VÚC, aby do roka
pripravili návrh racionalizácie stredných škôl v okrese Snina.
JUDr. Dušan Hačko – PSK pripravil racionalizáciu, ktorá s nimi nebola odkonzultovaná a od
stola rozhodli o zrušení školy. Teraz je nové uznesenie ohľadom prípravy novej podoby racionalizácie
stredných škôl, nie sú viazaní žiadnymi rámcami a je teda možné pripraviť takú sieť stredných škôl
v okrese Snina, aby občania boli spokojní a študenti mali možnosť kvalitne študovať.
Ing. Daniela Galandová - memorandum – zatiaľ s ním nič nerobila. Oslovíme nové vedenie
a budeme sa pýtať na reálne možnosti, čo ďalej.
Mgr. Peter Hasin – na umelú trávu osadiť odpadkové koše – úloha,
osadiť odpadkové koše na chodníku smerom do RO Rybníky – úloha,
upozorniť občanov mesta, aby si svoje pozemky kosili a orezávali dreviny – úloha;
na námestí pri veľkom daždi stojí voda po členky, treba s tým niečo robiť – úloha.
Ing. Daniela Galandová – ľudia by sa mali naučiť jedno, čo si so sebou donesú, tak by to so sebou
mali aj odniesť;
- nepokosená tráva a neorezané dreviny – pošleme výzvy.
Mgr. Peter Hasin – plot na hlavnej ceste smerom do Stakčína – plot je hrozný, sú na ňom reklamy,
je to vstup do mesta a hrozne špatí mesto – úloha;
- trafostanica pri mliekomate – je v zlom stave, aj mliekomat by možno mal byť umiestnený niekde
inde - úloha,
Ing. Daniela Galandová – mesto skúmalo, kto je vlastníkom tohto oplotenia. Oslovili sme ŽSR
a Slovenskú správu ciest, pretože to nie je majetok mesta. Zistili sme, že plot nepatrí nikomu.
Požiadame dopravný inšpektorát o vyjadrenie, či sa časť oplotenia ponechá a zvyšok sa môže
odstrániť. Reklamy sa z tohto oplotenia do konca júna odstránia.
Tomáš Potocký – outdoorové fitnes ihrisko – bude sa niečo také v meste budovať? Teraz je
v meste iba jedno, ktoré je postavené svojpomocne a je v dosť dezolátnom stave – úloha;
- outdoorové stroje by sa hodili aj na chodník cez topoľovú alej smerom do RO Rybníky - úloha.
Ing. Daniela Galandová – v jednom projekte sa s tým rátalo, ale tento projekt neprešiel. Tieto
veci sa budú riešiť komplexne v rozpočte na budúci rok, ale musí to byť so zabezpečením správy
a kamerového systému, bez toho to nepôjde.
Mgr. Ľubov Reháková – aj na minulom zasadnutí MsZ, aj na tomto zasadnutí padla pri
prejednávaní sociálneho podniku z úst primátorky mesta veta, že nevie, čo bude s aktivačnými
prácami. Hoci sú na nich občas sťažnosti, nevie si však predstaviť, keby títo ľudia prestali v meste
pracovať. Mesto by potom vyzeralo. Prispievajú k udržiavaniu poriadku v meste, ale má aj veľký
sociálny dosah na rodiny, možno aj väčší ako bude mať sociálny podnik. Verí, že zo strany mesta,
a ani zo strany štátu nepadne myšlienka, že sa táto činnosť v meste bude redukovať alebo sa zruší.
Ing. Daniela Galandová – určite to takto nemyslela. Najlepší z aktivačných pracovníkov prejdú
do sociálneho podniku. Aktivačné práce mesto nič nestoja, majú svoj efekt a nie je problém to v meste
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ponechať. Je tam príspevok z úradu práce, keď sa zapájajú do tejto činnosti. Určite to nechceme
zrušiť.
Peter Vološin – poďakoval všetkým organizáciám a občanom, ktorí sa zapojili do akcie „Milujem
svoje mesto“. Úrad sa tiež do tejto aktivity zapojil a urobil kus roboty;
- na MsR sa dohodlo, že mesto urobí nejaké kroky – vyvolá rokovanie s urbariátom. Udialo sa
niečo?
- je turistická sezóna v RO Rybníky v poriadku, nie je tam nejaký problém?
- včera bolo pracovné stretnutie na plavárni – občania avizovali, že tam vznikol neoprávnený
výdavok na spodnú vodu, pýtal sa na to realizátora stavby. Spodná voda tam síce je, ale realizátor
hovoril o tom, že boli robené sondy, počítali s tým, je tam naprojektovaná hydroizolácia a nič nové
tam nevzniklo, takže cena plavárne sa nenavýši;
- požiadal p. primátorku, aby hlavného kontrolóra prizývala ku všetkým rokovaniam a stretnutiam
poslancov aj úradu – úloha;
- v športovej hale si jeden pán chce prenajať priestor. Mesto mu dalo odpoveď, že bude jeho
žiadosť predložená do komisie, potom, že to patrí VPS a rozhodnutie musí dať VPS, tá mu však
odpovedala, že je to majetok mesta a odpoveď mu musí dať mesto.
Ing. Daniela Galandová – počas prázdnin bude rokovanie s urbariátom, na ktoré budú pozvaní
všetci poslanci. Mesto pripravuje riešenia, ako ďalej pokračovať. Čo sa týka rozsudku ohľadom
neplatnosti nájomnej zmluvy z roku 2010 – doteraz mesto oficiálne nič nedostalo. Zisťujeme, v akom
je to stave a prečo mesto Snina nebolo prizvané ako účastník konania, keď ide o užívacie práva mesta.
Poslanci budú o zistených skutočnostiach informovaní;
- spodná voda v plavárni – nevie, o čom p. Vološin hovoril. Všetky kolízne situácie boli vyriešené
tak, že dodávateľ sa musel zariadiť a dodatkom č. 2 bolo ukončené rokovanie, ktorým dodávateľ
hľadal pri zmene technických riešení tie najlepšie možnosti, ale zároveň finančne menej náročné.
Tým išla cena plavárne niekoľko vyše 100 tis. € dole. Aj zabudnutý objekt teplovodnej prípojky sa
vyriešil tak, že v priebehu budúceho týždňa bude podpísaný dodatok s GGE, ktorým táto spoločnosť
zabezpečí realizáciu tohto objektu z vlastných zdrojov. Takže stále hľadáme spôsoby, ako
nenavyšovať rozpočet plavárne;
- letná turistická sezóna nie je ohrozená.
Ing. Ján Alušík – LTS – biokúpalisko funguje s ľuďmi, ktorých dostal zo športovej haly. Niektoré
veci ešte dobehujú, ale od júla budú v biokúpalisku už aj plavčíci, objednali terminály, aby sa dalo
platiť aj platobnou kartou. Priestor pred informačným centrom chcú zatieniť, aby ľudia nestáli na
slnku, keď čakajú na zakúpenie vstupenky. Budú sa snažiť zjednodušiť cenník vstupného do
biokúpaliska, pretože je tam veľmi veľa rôznych súm, ktoré podľa jeho názoru nemusia byť. Zo strany
VPS robia všetko, aby boli ľudia spokojní;
- čo sa týka prenájmu priestorov v športovej hale - VPS nie je kompetentná prenajímať majetok
mesta. Nie je to v jeho kompetencii.
Ing. Daniela Galandová – hlavný kontrolór je prizývaný na všetky konania, na ktoré zo zákona
musí byť prizývaný. Nie je prizývaný jedine na porady vedenia, čo je jej rozhodnutie. Hlavný
kontrolór si svoju prácu robí dobre a možno prehodnotí to, či ho bude prizývať na porady vedenia.
Ing. Michal Štofík – čo sa týka prenájmu priestorov v športovej hale, ospravedlnil sa tomuto
občanovi a v čo najkratšom čase urobí nápravu.
Ing. Marián Kníž – interpelácia poslancov je o niečom úplne inom. Takže poprosil p. primátorku,
aby sa riadila zákon o obecnom zriadení pri tomto bode - úloha.
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MUDr. Peter Kuchtanin – osloviť železnice, aby na priecestí pri Vihorlatskom parku boli
osadené závory – úloha.
Mgr. Jana Karľová – „Milujem svoje mesto“ - verí, že táto aktivita bude pokračovať. Mohli by
sme ju doplniť aj o „Milujem svoje lesy“. Papierová forma predkladania materiálov na MsZ je veľmi
náročná na naše lesy. Preto navrhuje, aby sa odbúrala - úloha.
Ing. Daniela Galandová – väčšine poslancov vyhovuje práve takáto papierová forma. Môžeme
to však v spolupráci s poslancami prehodnotiť.
22. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta.
Snina 03. 07. 2019
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