ZÁPISNICA
z osemnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 13. 12. 2012
Prítomní:

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

Ospravedlnený:
Prizvaní:

Mgr. Michal Lukša

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
Bc. Zuzana Krupa, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 13. 12. 2012
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 13. 12. 2012 a Plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina 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
5. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Snina
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
7. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012
9. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
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10. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2013 - 2015
11. Časový harmonogram zasadnutí MsZ v Snine na rok 2013
12. Investičné zámery
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parc. č. CKN 1528/1
14. Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské byty
15. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Europrojekt Lambda
11SK, s. r. o., Považská 502, Košice
16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 2140/1 – Peter Kosť
17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 2140/1 – Ondrej Petrišin
18. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
EKN 6006, 6033, 6039
19. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1476/7
20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1121/1
21. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 3958/527
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 37/1
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina pre ȌMV Slovensko, s. r. o.
24. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina – plaváreň na Ul. 1. mája
25. Žiadosť o odpustenie nájmu – Reštaurácia Herkules
26. Zmena uznesenia MsZ č. 176/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – vymenovanie do funkcie
náčelníka Mestskej polície Snina
27. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
28. Schválenie prípravného výboru XI. ročníka festivalu Rock pod Kameňom
29. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 305/2012 zo dňa 01. 10. 2012 – žiadosť o zníženie
nájomného
30. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa 04. 12. 2008 – voľba hlavného
kontrolóra
31. Investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“
32. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
33. Interpelácia poslancov
34. Záver

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril osemnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná
Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.
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Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi. Poslanci obdržali aj
tri materiály, ktoré sa v pozvánke nenachádzali, ale je potrebné zaradiť ich do dnešného rokovania.
Ide o materiály číslo:
29. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 305/2012 zo dňa 01. 10. 2012 – žiadosť o zníženie
nájomného
30. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa 04. 12. 2008 – voľba hlavného
kontrolóra
31. Investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“
32. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
Na základe žiadosti p. Kapkovej je potrebné v materiáli č. 14) Návrh na uzatvorenie nájomných
zmlúv na mestské byty – vypustiť písmeno d).
Ďalej je potrebné materiál č. 5) Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Snina doplniť
o Stanovisko Krajského stavebného úradu v Prešove.
Ing. Jaroslav Regec – mat. č. 24 navrhuje stiahnuť z rokovania z dôvodu, že existuje viacero
možností výstavby krytej plavárne. Prečítal list, ktorý mu zaslal potencionálny investor na výstavbu
krytej plavárne, a na základe tohto listu predloží skupina poslancov materiál ohľadom zvolania
mimoriadneho zasadnutia MsZ na deň 20. 12. 2012.
Ing. Štefan Milovčík – 20. 12. 2012 o 9.00 hod. zvoláva zasadnutie MsZ.
Mgr. Erik Cap – navrhuje z rokovania stiahnuť materiál č. 29 ide o prenájom športovej haly
pre mestský volejbalový klub do 30. 06. 2013 za 1,- €. Navrhuje do prvej zmeny rozpočtu
zapracovať tieto finančné prostriedky – úloha.
Ing. Daniela Galandová – navrhuje z programu vypustiť materiál č. 32. Navrhuje, aby sa
o každom bode hlasovalo zvlášť.
Ing. Štefan Milovčík – materiál č. 29 ako predkladateľ nezaradzuje do programu.
Hlasovanie o zaradení mat. č. 30 do programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
Hlasovanie o zaradení mat. č. 31 do programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –-
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Hlasovanie o zaradení mat. č. 32 do programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 5 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta – 3 poslanci
zdržal sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 7 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
Hlasovanie o vypustení mat. č. 24 programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
Hlasovanie o programe:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určuje:

MUDr. Jozefa Homzu
Mgr. Vladislava Miku
Mgr. Ľubov Rehákovú

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Za overovateľov zápisnice určuje:

JUDr. Jaroslava Koca
Emíliu Mydlovú

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 13. 12. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
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Ing. Daniela Galandová – str. 6, uzn. 271/2012 – chce sa opýtať na pohľadávky voči dlžníkovi
Sukmont teplo, ktorý je v registri dlžníkov z 31. 12. 2011 uvedený, že dlhuje sumu 478 370,50 €,
ale v aktuálnom zozname k 30. 09. 2012 už táto firma nie je. Pohľadávka bola dlžníkovi odpustená
alebo sa odpisuje?
JUDr. Ján Paľovčík – tento dlžník stále dlhuje mestu, zoznam nebol ešte aktualizovaný.
Pohľadávka je prihlásená v konkurze, ktorý ešte nebol ukončený.
Ing. Daniela Galandová – chce požiadať, aby boli zverejňované zoznamy všetkých neplatičov
mesta a nielen neplatičov za určité druhy dane - úloha;
- str. 4, uzn. MsZ č. 208/2012 – na MsZ dňa 26. 04. 2012 žiadala, aby do všetkých zmlúv
bolo zapracované poistenie zodpovednosti projektanta za škody a zapracovania zmluvnej
zodpovednosti za chyby. K tomuto predkladá poslanecký návrh.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ukladá
1) mestskému úradu spracovať zoznam všetkých zmlúv za projektovú činnosť a autorský dozor
za roky 2011 – 2012 vrátane finančného plnenia,
2) hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia úlohy stanovenej mestskému úradu na
MsZ dňa 26. 04. 2012 ohľadom požadovania poistenia zodpovednosti projektanta za škody
a zapracovania zmluvnej zodpovednosti za chyby, výsledky kontroly zapracovať do
zoznamu zmlúv a zverejniť ho na webovej stránke mesta Snina najneskôr dňa 15. 01. 2013.
Mgr. Erik Cap – str. 3, bod 2 – rekonštrukcia chodníka v topoľovej aleji - už je nejaký termín,
kedy bude zrekonštruovaný?
Ing. Štefan Milovčík – termín ešte nie je.
Ing. Jaroslav Regec – str. 7, uzn. MsZ č. 314/2012 – hlavný kontrolór píše, že toto uznesenie
sa plní, no on má vedomosť, že sa toto uznesenie neplní. Prosí o stanovisko hlavného kontrolóra.
Ing. Pavol Marinič – keď vykonával kontrolu, stav bol taký, aký je napísaný. No po ukončení
kontroly zasadala komisia, na ktorú bol prizvaný aj on. Nevie, či bolo ešte nejaké stretnutie, ale na
komisii bolo dohodnuté, že informatívna správa bude predložená na toto zasadnutie MsZ.
Mgr. Ľubov Reháková – komisia sa mala 03. 12. znova zísť, ale nebola uznášaniaschopná,
takže zasadnutie sa nekonalo. Zasadnutia sa musia zúčastniť všetci členovia komisie.
Ing. Jaroslav Matis – str. 9 - zmluva medzi Mestom Snina a firmou Inovea, s. r. o., ohľadom
propagácie objednávateľa, vysielanie spotov na veľkoplošnej LED obrazovke – chce sa opýtať, či
mesto platí 1 600 € ročne a či je z niečoho takého zisk.
Mgr. Katarína Harmaňošová – mesto platí tejto firme ročne 1 600 €, ide o propagáciu mesta,
ale zisk mesto z toho nemá.
Ing. Jaroslav Regec – rozumie tomu, že komisia sa nemohla zísť, ale uznesenie sa skladá
z dvoch častí, prvá časť sa týka útvaru hlavného kontrolóra a právneho oddelenia, to že oni dali
svoje stanovisko komisii, ale to neznamená, že toto stanovisko nemalo byť predložené na tomto
zastupiteľstve. Žiada preto hlavného kontrolóra, aby svoje stanovisko predložil na najbližšie
zasadnutie MsZ.
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Ing. Pavol Marinič – svoje stanovisko namnoží a predloží poslancom ešte na tomto zasadnutie
MsZ (stanovisko namnožil a rozdal poslancom).
Anton Vass – str. 9, je tam dvakrát uvedená kúpna zmluva so spoločnosťou Telemanagement
Services, s. r. o., prečo? A tiež sa chce opýtať, čo znamená pripomienka uvedená pri druhej kúpnej
zmluve s touto spoločnosťou.
Ing. Pavol Marinič – jednu zmluvu podpisuje Mesto Snina a druhú MKaOS. Ide o vianočnú
výzdobu. Robila sa elektronická aukcia.
Mgr. Erik Cap – str. 9, kúpna zmluva na dodávku kovových lavičiek a odpadových košov –
o koľko lavičiek ide a kde sú rozmiestnené?
Ing. Ján Alušík - lavičky sú ešte v sklade na VPS, ale budú rozmiestnené po meste. Cenu teraz
nevie povedať, ale zistí to a bude o nej informovať v priebehu dnešného dňa.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie spolu s poslaneckým návrhom
Ing. Galandovej.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsZ k 13. 12.
2012, ukladá
1) mestskému úradu spracovať zoznam všetkých zmlúv za projektovú činnosť a autorský dozor
za roky 2011 – 2012 vrátane finančného plnenia,
2) hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia úlohy stanovenej mestskému úradu na
MsZ dňa 26. 04. 2012 ohľadom požadovania poistenia zodpovednosti projektanta za škody
a zapracovania zmluvnej zodpovednosti za chyby, výsledky kontroly zapracovať do
zoznamu zmlúv a zverejniť ho na webovej stránke mesta Snina najneskôr dňa 15. 01. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 333/2012

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 13. 12. 2012 a Plán kontrolnej činnosti na
prvý polrok 2013
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jaroslav Matis – chce sa opýtať, kedy bola vykonaná posledná kontrola na školách,
v protokole to nie je uvedené, chýba zoznam dokladov, ktoré boli kontrolované.
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(na zasadnutie prišiel Ing. Zdenek Snítil – počet poslancov 17 – 9.50 hod.)
Ing. Štefan Milovčík – takéto pripomienky je potrebné prerokovať ešte pred zasadnutím MsZ.
Ing. Pavol Marinič – kontrola bola vykonávaná v druhom polroku 2012, presný dátum si
nepamätá, ale zistí to, prekontroloval celé účtovníctvo, objednávky, zmluvy, kde zistil nejaké
nedostatky, ktoré mal riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava odstrániť.
Ing. Jaroslav Matis – pýta sa vedenia mesta, či súhlasia s takýmto hospodárením s našim
majetkom. Ide o závažné nedostatky.
Mgr. Ľubov Reháková – škola je samostatný právny subjekt. Na zasadnutí je prítomný
riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, preto by bolo vhodné dať mu slovo.
Ing. Daniela Galandová – služobné cesty riaditeľov škôl, odkedy je povinné hlásiť služobné
cesty riaditeľov škôl primátorovi mesta a aký to má zmysel?
Ing. Jana Rosičová – takáto povinnosť bola vždy, pretože vo vzťahu k riaditeľov vystupuje
v pracovnoprávnych vzťahoch primátor.
Ing. Štefan Milovčík – túto kompetenciu preniesol na zástupkyňu primátora, Mgr. Rehákovú.
Ing. Daniela Galandová – predkladá poslanecký návrh ohľadom služobných ciest pána
primátora, ktorý prečítala.
Ing. Jaroslav Regec – túto kontrolu je potrebné rozoberať, ale nie na zasadnutí MsZ, ale na
pracovnom stretnutí poslancov, kde bude prizvaný aj riaditeľ školy – úloha.
Ing. Marián Kníž – nie je za pracovné rokovanie, treba to riešiť na zasadnutí MsZ.
Mgr. Vladislav Mika – str. 8 – kontrola telocvične na ZŠ 1. mája – kde sú zmluvy z celého
roka 2012? V správe sú uvedené iba tri zmluvy.
Ing. Pavol Marinič – riaditeľ ZŠ 1. mája predložil na kontrolu iba tieto tri zmluvy.
Mgr. Vladislav Mika – str. 9 – výška prevádzkových nákladov – všetky prevádzkové náklady
sú uvádzané za jednu hodinu, ale pri gymnáziu je uvedená výška prevádzkových nákladov na
mesiac. Ak sa to preráta na jednu hodinu, vychádza to vyše 9 € na hodinu. Je to v poriadku, keď
CVČ platí iba 3,50 € na hodinu?
Ing. Pavol Marinič – vo VZN o prenájme telocviční sa hovorí, že CVČ môže mať telocvičňu
zdarma, ale pokiaľ je cena nákladov vyššia ako je uvedené vo VZN, je to v poriadku, ak s tým
súhlasia obe strany.
Ing. Jozef Savka – keby bola mestská rada, zasadnutie by bolo kratšie, pretože takéto
problémy by sa rozobrali tam a na zastupiteľstve by bol prednesený výstup. Samotné zastupiteľstvo
by malo hladší priebeh. Čo sa týka natáčania zasadnutí, dožadujú sa toho občania, pretože chcú mať
vedomosti o priebehu zasadnutia. Takže nie kvôli kamerám diskutujú poslanci k niektorým bodom
tak dlho.

7

Ing. Štefan Milovčík – v rámci šetrenia navrhuje, aby sme od budúceho roka zasadnutia MsZ
nenatáčali.
Ing. Jozef Savka – občania majú právo, aby vedeli, čo sa na zasadnutiach deje.
Ing. Štefan Milovčík – všetky zasadnutia MsZ sú verejné, zápisnice sú zverejnené na stránke
mesta. Od poslancov počúva, že zasadnutia by sa nemali natáčať, on to iba interpretoval.
Ing. Zdenek Snítil – nepozdáva sa mu rokovanie MsZ. Keby bola mestská rada, tak takéto
divadlo by na zasadnutí MsZ nebolo. Preto vyzýva pána primátora, aby sa svojou funkciou zasadil
zato, aby mestská rada fungovala.
Ing. Štefan Milovčík – je to na poslancoch, aby navrhli členov do mestskej rady. Keby to bolo
na ňom, mestská rada by už dávno fungovala. Preto vyzýva poslancov mesta na spoluprácu.
Ing. Miroslav Balog – na tomto pracovnom rokovaní by sa mala rozobrať kontrola všetkých
základných škôl.
Ing. Pavol Marinič – na jednom pracovnom rokovaní sa to nedá, preto navrhuje, aby po
kontrole školy, na ktorej sa zistia závažné nedostatky, bolo zvolané pracovné rokovanie – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje, aby dostal slovo Mgr. Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje ukončiť rozpravu k tomuto bodu, kontrolu ZŠ P. O.
Hviezdoslava rozobrať na pracovnom stretnutí.
Ing. Jaroslav Regec – navrhuje diskusiu k tomuto materiálu ukončiť.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Doplniť plán kontroly na I. polrok 2013 o kontrolu zúčtovania služobných ciest primátora
mesta Snina za rok 2012 aj s uvedením účelu, výsledku a nákladov na služobné cesty.
Mgr. Katarína Harmaňošová – čo sa týka služobných ciest, všetky sú vyúčtované v zmysle
zákona o cestovných náhradách. Ide o použitie verejných financií, takže všetky vyúčtovania sú
k dispozícii na mestskom úrade aj s priloženou správou.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: –Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh Ing. Snítila.
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Poslanecký návrh Ing. Snítila:
Žiadam o udelenie slova riaditeľovi ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Hlasovanie o návrhu Ing. Snítila:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil 9 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Matis, Emília Mydlová, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasoval: –Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 13. 12. 2012,
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Anton Vass - 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 6 poslancov
nehlasoval: Ing. Marián Kníž - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 334/2012

Mgr. Juraj Skrip – od septembra mal na svojej škole kontrolu školská inšpekcia, inšpektorát
práce, hlavný kontrolór, úrad o ochrane osobných údajov, už viac kontrol neexistuje. No hlavný
kontrolór napísal a, ale nenapísal b. Čo sa týka upratovačky – upratovačku mu robí dôchodkyňa,
ktorá môže v rámci Zákonníka práce robiť 10 hodín týždenne , ona robí 7,5 hodín týždenne. Vďaka
tomu škola ročne usporí 1 323 €. Súdne trovy – pani učiteľke, s ktorou sa škola súdila 2 roky, musí
vyplatiť sumu 20 900 €, pretože súd prehral. Keby robila, museli by jej vyplatiť sumu 28 000 €.
Takže aj tu škola usporila. Poslanci majú svoje čísla mobilov zverejnené na stránke mesta, ale
mobil nedvíhajú. Nestalo sa to raz ani dvakrát. Hlavný kontrolór vykonal na jeho škole kontrolu tak
podrobne a pedantne, škoda len, že sa takto nerobí na každej škole. Úrad o ochrane osobných
údajov bol na jeho prvýkrát a výsledky môže rozdať.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ, Mgr. Jaroslava Miková a Mgr. Eva Mihaliková, referentky útvaru
školstva.
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Ing. Daniela Galandová – v § 3 je potrebné opraviť formát xlxs na xlsx.
Mgr. Erik Cap – čo bude od nového roku s centrami voľného času? Máme spracovaný nejaký
plán, sú v rozpočte nejaké peniaze na tieto centrá?
Ing. Jana Rosičová – peniaze budú rozdelené iba tie, ktoré mesto dostane na centrá voľného
času od štátu. Je na zriaďovateľoch centier voľného času, ako budú s týmito finančnými
prostriedkami hospodáriť.
Mgr. Ľubov Reháková – predniesla stanovisko komisie školstva k predkladanému návrhu
VZN. VZN je predkladané na základe legislatívnych zmien a určite budeme hľadať v rozpočte
peniaze, aby centrá voľného času mohli fungovať.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje VZN mesta Snina č.115/2012 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina, ruší VZN č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
nehlasoval: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
Ing. Jana Rosičová – VZN nebolo schválené a chce vedieť, ako teraz budú školy fungovať. Na
úrad neboli doručené žiadne pripomienky k predkladanému návrhu.
MUDr. Jozef Homza – prosí, aby bolo hlasovanie znova vysvietené.
Ing. Jaroslav Regec – čestne prehlasuje, že za predkladaný návrh hlasoval za, a pri hlasovaní
mu kartu nechytilo a zaznamenalo, že nehlasoval. Preto žiada, aby sa hlasovanie zopakovalo.
Opakované hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 3 poslanci
nehlasoval: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 335/2012
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5. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, referentka oddelenia
výstavby, ÚP, ŽP a SP.
JUDr. Jaroslav Koco – schválením tohto materiálu naštartujeme proces výstavby obchodného
centra a preto prosí poslancov, aby hlasovali za tento materiál.
Ing. Jozef Savka – schválením tohto materiálu môže investor začať s výstavbou obchodného
centra?
Ing. Jana Rosičová – toto VZN nadobudne účinnosť koncom roka, do 30 dní po účinnosti tohto
VZN musí podpísať zmluvu a môže začať s výstavbou.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine po prerokovaní predloženého návrhu berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch.
Miroslavom Roháľom.
2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina.
3. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina sú základným územnoplánovacím
dokumentom na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným
podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na
územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta.
4. Výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina podľa §
25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Krajským stavebným úradom Prešov vyjadrenom
v stanovisku č. 2012-897/3796-2 zo dňa 04. 12. 2012,
súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Snina, schvaľuje
1. podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 3 Územného
plánu mesta Snina vypracované Stavoprojektom, s. r. o., Prešov, Ing. arch. Stanislavom
Dučayom, Jarkova 31, Prešov,
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 116/2012, ktorým sa podľa § 27 ods. 3
stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta
Snina,
ukladá Mestskému úradu v Snine:
1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina schvaľovacou doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina, kópiu uznesenia a všeobecne
záväzného nariadenia na Krajský stavebný úrad Prešov a na príslušný stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona,
§ 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Snina, ktorý spolu
s kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
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5. Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Snina pri posudzovaní
jednotlivých investícií v meste a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky
dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 336/2012

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Mgr. Erik Cap – koľko peňazí nám prinesie do rozpočtu zvýšenie daní?
Ing. Dana Mariničová – zhruba 30 000 €. Chce však poznamenať, že dane sa zvyšujú na
základe zmien v zákone, nie kvôli tomu, že by sme chceli zvyšovať dane.
Ing. Jaroslav Regec – je to veľmi dôležité VZN pre rozpočet mesta Snina a preto prosí
poslancov, aby toto VZN podporili.
Ing. Daniela Galandová – kde spadajú nákladné motorové vozidlá? Navrhuje v § 9 bod 7
písm. g) slovo „osobné“.
Ing. Jana Rosičová – nemáme vedomosť o tom, aby niekde na verejnom priestranstve mali
vyčlenené trvalé miesta – mali trvalý záber nákladné motorové vozidlá.
Ing. Daniela Galandová – dáva poslanecký návrh na zvýšenie poplatkov za hracie automaty na
výšku 66,- €. Pre porovnanie uviedla dane za tieto automaty v iných mestách.
Ing. Marián Kníž - § 5 ods. 4 písm. b) – stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - zvyšujeme z 0,12 € na 0,21 € - je to dobré?
Chce sa zastať drobných roľníkov, ktorí si svoju produkciu uskladňujú v týchto stavbách. Je ich
málo a my im ešte dvíhame daň.
Ing. Dana Mariničová – v zákone je vymedzené rozpätie od do. Je to najnižšia možná sadzba,
ktorá tam mohla byť.
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JUDr. Ján Paľovčík – v tomto VZN je aj poplatok za psa a plechové garáže. V mesiaci október
a november oddelenie právne, správy majetku a služieb v spolupráci s MsP robí rozsiahlu kontrolu
psov v meste, kde bolo zistených 322 psov na 30 uliciach a z týchto psov 183 nebolo v evidencii.
Takže každý druhý pes v meste Snina nie je prihlásený. Občania, ktorí dodatočne neprihlásia psa,
úrad začne správne konanie, kde mu bude, okrem zaplatenia dane, uložená sankcia za porušenie
VZN.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
1) § 11 bod 2) zmeniť sadzbu dane na 66 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
2) § 11 bod 5) doplniť oslobodenie od dane aj pre predajné automaty vydávajúce mlieko
a mliečne výrobky,
3) § 9 bod 7 písm. g) vypustiť z 2. odseku slovo „osobného“.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Návrh Ing. Galandovej bol schválený a bude zapracovaný do textu VZN.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 117/2012
o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 14
poslancov
proti: JUDr. Jaroslav Koco - 1 poslanec
zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 337/2012

7. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
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Mgr. Katarína Harmaňošová – chce upozorniť, že na schválenie je potrebná 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
Anton Vass – predkladá poslanecký návrh, ktorý prečítal.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh p. Vassa.
Poslanecký návrh p. Vassa:
V § 7 ods. 12 nahradiť slovo „tretie“ za slovo „druhé“.
Hlasovanie o návrhu p. Vassa:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Návrh p. Vassa bol schválený a bude zapracovaný do doplnku rokovacieho poriadku.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského
zastupiteľstva v Snine zo dňa 07. 09. 2010, uznesenie č. 807/2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 338/2012

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Snina za III.
štvrťrok 2012.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 339/2012

9. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
MUDr. Jozef Homza – str. 4 – chce sa opýtať na zníženie výdavkov na Rock pod Kameňom
o 16 283 €, čoho sa týka toto zníženie? Chce sa opýtať, či v rozpočte boli započítané aj položky,
ktoré boli schválené – príspevok mesta a MKaOS pre festival.
PhDr. Daniel Andráško – je rozdiel medzi plánom a skutočnosťou. Plán so skutočnosťou
v tomto prípade nebol zhodný. V materiáli je uvedená skutočnosť.
Ing. Jana Rosičová – príspevok mesta pre Rock pod Kameňom je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami.
MUDr. Jozef Homza – pýta sa, či schválený príspevok mesta vo výške 10 000 € a príspevok
MsKS vo výške 5 000 € bol vyšší alebo nie?
Ing. Jana Rosičová – mesto dotovalo Rock pod Kameňom vo výške 14 000 €. Prípravný výbor
zatiaľ nepredložilo vyúčtovanie. Správu predložil zatiaľ iba PhDr. Andráško. Robíme dotovanú
kultúru a šport.
Ing. Daniela Galandová – str. 5 – čo znamená položka zníženie výdavkov na skládku TKO vo
výške 132 tis. € a zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa o 181 300 €. Navrhuje spracovať
detailnú správu o stavebných prácach vykonaných na kaštieli – úloha.
Ing. Jana Rosičová – zvýšenie výdavkov sa týka oplotenia, pretože nikto nepredpokladal, že
pod pôvodným plotom nebol základ. Zníženie výdavkov na skládku TKO - z rozpočtu bola táto
čiastka vypustená z dôvodu, že boli plánované na vyplatenie mimosúdnej dohody a do konca roka
ju platiť nebudeme.
Ing. Jozef Savka – str. 4 – zvýšenie výdavkov na projekt Snina - Chust o 146 753 € na sumu
169 878 € a hneď na ďalšej strane je zníženie výdavkov na projekt Snina – Chust o 279 tis. €, ktoré
budú čerpané v roku 2013.
Ing. Dana Mariničová – projekt Snina – Chust má podstatnú položku kapitálové výdavky na
rekonštrukciu chaty Hana na kongresové centrum. Rekonštrukčné práce sa začnú na budúci rok,
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takže tohto roku sa kapitálové výdavky vypustili. A v bežnom rozpočte navýšenie je príspevok,
ktorý sme dostali ako príjem zo zahraničia vo výške 342 tis. € - z toho sa 169 tis. € presúvalo na
ukrajinskú stranu. Boli sme povinný poslať transfer ukrajinskej strane. Išlo o bežný výdavok.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje zmenu rozpočtu
na rok 2012 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 206 100 €,
- zvýšenie výdavkov o 107 812 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 3 447 475 €,
- zníženie výdavkov o 3 842 232 €,
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o 379 515 €.
Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
10 305 792 €
9 958 367 €
+ 347 425 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
4 306 148 €
4 426 381 €
- 120 233 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
149 138 €
262 800 €
- 113 662 €
ROZPOČET CELKOM
14 761 078 €
14 647 548 €
+ 113 530 €.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass - 11 poslancov
proti: –zdržala sa: Ing. Daniela Galandová - 1 poslankyňa
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 340/2012

10. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2013 - 2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – rozpočet sa tvoril v spolupráci s poslancami na pracovných stretnutiach.
Ide o materiál, ktorý sa bude v priebehu roka upravovať. Je zato, aby sa tento rozpočet schválil.
Ing. Jozef Savka – chce ospravedlniť svoju neúčasť na rokovaniach, na ktorých sa nezúčastnil
z dôvodu iných pracovných povinností. Má k rozpočtu nejaké pripomienky, ale tie predloží až pri
prvej zmene rozpočtu.
MUDr. Igor Latta – dáva do pozornosti poslancov položku pokuty a penále, ktorá môže byť
vyššia v prípade, že prehráme nejaké súdne spory.
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Ing. Dana Mariničová – táto položka je na blokové konanie alebo iné pokuty, tu nejde
o položku na súdne spory, ktoré by sme mohli prehrať. V rozpočte takúto položku nemáme. Môže
byť na ňu vytvorený iba rezervný fond.
Ing. Daniela Galandová – v rozpočte nevidí viackrát deklarované zníženie 5 % na mzdách a
odvodoch a 10 % na tovaroch a službách, keďže výdavky sú plánované v takej výške ako v roku
2012. V rozpočte sú plánované výdavky na investičné akcie, ktoré neboli schválené a nie je to
v súlade s § 7 VZN 110/2011. Je za investičné akcie, ale niektoré sú v rozpočte medzi riadkami
a prax ukázala, že je dôležité spracovanie investičného zámeru. V rozpočte nie sú plánované
výdavky na expozíciu v kaštieli, hoci výdavky na honosnú oslavu plánované sú. V rozpočte sú
plánované príjmy z festivalu Rock pod Kameňom v úrovni 170 tis. €, čo je až o 145 tis. € vyššie
ako v roku 2012 – má obavu, že tieto príjmy nie sú plánované reálne.
Ing. Jaroslav Matis – v rozpočte je potrebné vyčleniť si finančné prostriedky na rekonštrukciu
chodníkov v meste. Chce sa opýtať, či si mesto vytvára finančnú rezervu na súdne spory alebo nie,
pretože Najvyšší kontrolný úrad nám vo svojej správe odporúča vytvárať si takúto rezervu.
Ing. Jana Rosičová – je rozdiel medzi finančnou rezervou a účtovnou rezervou. To, o čom
rozprávalo NKÚ ide o zaúčtovanie rezervy na účte 323 a túto rezervu sme zaúčtovali. Na otázky
pani Galandovej – podielové dane sa zvýšili o 0,6 % oproti roku 2012. Memorandum – keď sme to
spätne napočítali - koľko máme zamestnancov, ďalších sme neprijímali, niekoľko zamestnancov
odišlo do dôchodku - celková rezerva a počet zamestnancov na MsÚ spĺňa kritérium memoranda.
Ak budú stanovené konkrétne pravidlá, podľa ktorých budeme vedieť prepočítať to memorandum,
pretože nikto nevedel odpovedať na otázku, ako sa bude rátať do memoranda prijímanie
zamestnancov na základe schválených projektov. Taktiež, keď sme prepočítali tovary a služby , tak
to zníženie vyšlo na 10 %. Čo sa týka investičných akcií – keďže nie sú pri niektorých akciách ešte
chválené investičné zámery, peniaze sa čerpať nebudú a vôbec nie je pre úrad problém pripravovať
investičné zámery.
Ing. Marián Kníž – dáva do pozornosti stanovisko hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór
upozorňuje na riziká, ktoré je potrebné brať do úvahy. Na pracovnom stretnutí toto stanovisko
nebolo poslancom predložené.
Ing. Jana Rosičová – na pracovné rokovanie nemohlo byť predložené stanovisko, keďže ešte
nebol spracovaný konkrétny rozpočet.
Ing. Jozef Savka – fermentovacie zariadenie je pre mesto nevýhodné. Poslanci nemajú
vedomosť o tom, či bolo skolaudované alebo nie, ako sa v ňom nakladá s biologicky rozložiteľným
odpadom – či sa spaľuje alebo či sa robí kompost.
Ing. Jana Rosičová – fermentovacie zariadenie bolo skolaudované, mesto by si nedovolilo ho
prevádzkovať, keby nebolo skolaudované. Mesto malo na výber dve možnosti, vybudovať
kompostáreň alebo fermentovacie zariadenie. Na fermentovacie zariadenie sme získali peniaze
z eurofondov a štátneho rozpočtu a prevádzkovať by sme ho museli tak či tak, či už fermentovacie
zariadenie alebo kompostáreň.
Mgr. Erik Cap – vo výdavkovej časti máme plánované finančné prostriedky na festival Rock
pod Kameňom. Podľa predbežného finančného plánu, ktorý predložil PhDr. Andráško, výdavky sú
plánované vo výške 210 400 € a príjmy len vo výške 130 tis. €. Takže podľa toho by malo prísť
mesto o 80 tis. €.
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PhDr. Daniel Andráško - čísla, ktoré boli dané do návrhu rozpočtu na rok 2013 – nie sú to
jeho čísla – garantovať príjem vo výške 170 tis. € nevie. On vie garantovať príjmy do výšky 130
tis. €. Čo sa týka výdavkovej časti, táto akcia prerastá hlavu kultúrneho strediska, ak má dodržiavať
všetky normy a predpisy.
Ing. Miroslav Balog – prosí poslancov, aby veľmi vnímali situáciu, v akom sa nachádza nielen
naše mesto ale aj celý štát. Verí, že sa zhodnú na rozumných veciach pri zmene rozpočtu. Finančná
komisia odporúča tento rozpočet prijať.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
1. dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu,
2. stanovisko hlavného kontrolóra,
schvaľuje viacročný rozpočet mesta Snina na roky 2013 – 2015
1. ako záväzný na rok 2013 vrátane programového rozpočtu takto:
Príjmy
Výdavky
BEŽNÝ ROZPOČET v €
9 623 982
9 243 695
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v €
4 373 776
5 565 346
FINANČNÉ OPERÁCIE v €
1 155 708
262 800
CELKOVÝ ROZPOČET v €
15 153 466
15 071 841

Prebytok/Schodok
+ 380 287
- 1 191 570
+ 892 908
+ 81 625

2. ako orientačný na roky 2014 – 2015.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jozef Savka - 4
poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 341/2012

(zo zasadnutia odišiel Ing. Miroslav Balog – 16 poslancov – 14.20 hod.)
11. Časový harmonogram zasadnutí MsZ v Snine na rok 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Štefan Milovčík – 24. 01. 2013 – tento termín nevyhovuje, pretože práve tento deň je
veľtrh cestovného ruchu, ktorého sme stálymi účastníkmi. Navrhuje preto tento termín zmeniť na
31. 01. 2013.
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Mgr. Ľubov Reháková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje časový harmonogram zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Snine na rok 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 342/2012

12. Investičné zámery
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Jaroslav Regec, poslanec MsZ.
Ing. Jaroslav Regec – ako predkladateľ a spracovateľ tohto materiálu podal k nemu bližšie
informácie.
Ing. Jozef Savka – spolu s poslancom Ing. Knížom predkladajú poslanecký návrh na rozšírenie
investičných zámerov, ktoré prečítal.
Ing. Jana Rosičová – takýchto chodníkov je v meste Snina veľa.
Mgr. Ľubov Reháková – za volebný obvod II môže povedať, že za 30 rokov na trase od koľaje
dohora bol urobený iba jediný chodník. Sídlisko potrebuje súrne zrekonštruovať chodník na Ul.
študentskej, vihorlatskej, Čsl. armády, pčolinskú, teda celé sídlisko I a II. Občania na týchto
sídliskách taktiež požadujú rekonštrukciu týchto chodníkov. Je preto potrebné nájsť si nejaký
systém, podľa ktorého treba sa budú chodníky rekonštruovať. Nemôžeme mať všetko naraz,
zvážme svoje možnosti a buďme féroví.
Ing. Jana Rosičová – poslanecký návrh nemá potrebné náležitosti – nemá spracované
investičné zámery k jednotlivým bodom.
Ing. Jaroslav Matis – navrhuje túto diskusiu zrušiť a zvolať pracovné rokovanie, na ktorom sa
poslanci dohodnú na harmonograme rekonštrukcie chodníkov – úloha.
Ing. Jozef Savka – nerieši rekonštrukciu chodníkov podľa toho, kde býva, ale podľa
požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa obrátili na neho alebo na Ing. Kníža.
MUDr. Igor Latta – ako predseda komisie výstavby môže povedať, že na túto komisiu chodia
žiadosti od občanov na rekonštrukciu či výstavbu chodníkov, ktorých je veľa. Preto navrhuje, aby
sa poslanci stretli na budúci týždeň a išli do terénu pozrieť, ktoré chodníky sú prioritné – úloha.
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Ing. Ľubov Reháková – od Ing. Snítila prišiel poslanecký návrh na hlasovanie o každom
investičnom zámere hlasovať samostatne.
Hlasovanie o návrhu Ing. Snítila:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: –Mgr. Ľubov Reháková – prečítala poslanecký návrh na uznesenie Ing. Savku a Ing. Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Savku a Ing. Kníža:
Navrhujeme schváliť zámer investičných akcií na rok 2013:
Rekonštrukcia:
- chodník na Ul. Kukučínova od križovatky hasičskej zbrojnice smerom k materskej škole,
pokládkou asfaltu,
- Ul. 1. mája – chodníky obojstranne parku a to od novinového stánku k mostu cez rieku
Pčolinka, druhá strana od cesty Študentská k pohostinstvu p. Kováča – Stupavská
(oprávnené sťažnosti občanov), pokládkou asfaltu,
- Ul. podhorská od mosta cez rieku Pčolinka z Ul. Kollárovej, Podhorská až o križovatku
s Ul. Rastislavovou (petícia občanov), pokládkou asfaltu.
Výstavba:
- Ul. SNP pokračovať vo výstavbe chodníka pokládkou zámkovej dlažby od rodinného domu
po prevádzku p. Zuščáka a to smerom od Sniny na obec Belá nad Cirochou (podľa už
spracovanej projektovej dokumentácie).
Mgr. Ľubov Reháková – návrhová komisia navrhuje hlasovať, či tento poslanecký návrh
zaradiť do hlasovania, keďže nespĺňa náležitosti.
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje, aby sa k tomuto bodu skončila rozprava.
MUDr. Jozef Homza – návrhová komisia súhlasí s návrhom pána primátora a dáva hlasovať
o ukončení diskusie k tomuto bodu.
Hlasovanie o ukončení diskusie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
MUDr. Jozef Homza – postupne po jednotlivých bodoch čítal poslanecký návrh Ing. Savku.
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1. Rekonštrukcia:
- chodník na Ul. Kukučínova od križovatky hasičskej zbrojnice smerom k materskej
škole, pokládkou asfaltu,
Hlasovanie o bode č. 1:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 9 poslancov
nehlasoval: –2. Ul. 1. mája – chodníky obojstranne parku a to od novinového stánku k mostu cez rieku
Pčolinka, druhá strana od cesty Študentská k pohostinstvu p. Kováča – Stupavská
(oprávnené sťažnosti občanov), pokládkou asfaltu,
Hlasovanie o bode č. 2:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 9 poslancov
nehlasoval: –3. Ul. podhorská od mosta cez rieku Pčolinka z Ul. Kollárovej, Podhorská až
o križovatku s Ul. Rastislavovou (petícia občanov), pokládkou asfaltu.
Hlasovanie o bode č. 3:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 9 poslancov
nehlasoval: –4. Výstavba:
- Ul. SNP pokračovať vo výstavbe chodníka pokládkou zámkovej dlažby od rodinného
domu po prevádzku p. Zuščáka a to smerom od Sniny na obec Belá nad Cirochou
(podľa už spracovanej projektovej dokumentácie).
Hlasovanie o bode č. 4:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 9 poslancov
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nehlasoval: –MUDr. Jozef Homza – postupne čítal 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 doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje
1. Investičný zámer „Chodník na Ul. Sládkovičovej v Snine – III. etapa“. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o bode č. 1:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13
poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 3 poslanci
nehlasoval: –2. Investičný zámer „Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu“. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o bode č. 2:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass - 10 poslancov
proti: Ing. Zdenek Snítil - 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka - 3 poslanci
nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž - 2 poslanci
3. Investičný zámer „Chodník na Ul. Komenského – pri Bille“. Investičný zámer tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie o bode č. 3:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 2 poslanci
nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž - 2 poslanci
Znenie uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje
1. Investičný zámer „Chodník na Ul. Sládkovičovej v Snine – III. etapa“. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
2. Investičný zámer „Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu“. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
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3. Investičný zámer „Chodník na Ul. Komenského – pri Bille“. Investičný zámer tvorí prílohu
uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 343/2012

Ing. Jozef Savka – jeho vystúpenie je už pasé, pretože sa chcel vyjadriť k materiálu, ktorý už
bol odhlasovaný. Poslancom je jedno, či to natáča kamera alebo nie.
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parc. č. CKN 1528/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej
súťaže vyhlásenej na predaj pozemku parcelné číslo CKN 1528/1, k. ú. Snina, ruší obchodnú
verejnú súťaž na predaj pozemku vyhlásenú na základe uznesenia MsZ č. 292/2012 zo dňa 01. 10.
2012.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 344/2012

14. Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské byty
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – tento týždeň prišla žiadosť od p. Kapkovej, ktorá berie svoju žiadosť
o pridelenie bytu späť, preto je potrebné bod d) vypustiť.
JUDr. Jaroslav Koco – o tomto materiáli nebude hlasovať a kartu vyťahuje, keďže v ňom ide
o osobu jemu blízku.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomné zmluvy na
mestské byty:
a) 2 – izbový byt č. 64 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1603 v Snine pre: Mgr. Marek
Minčič, Snina, na dobu určitú do 30. 06. 2013,
b) 2 – izbový byt č. 61 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1603 v Snine pre: Vladimír Koco,
Snina, na dobu určitú do 30. 06. 2013,
c) 2 – izbový byt č. 4 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1603 v Snine pre: Vladislav Gubik
a manželka Alžbeta, Belá nad Cirochou, na dobu určitú do 30. 06. 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 345/2012

15. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Europrojekt
Lambda 11SK, s. r. o., Považská 502, Košice
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Snina pre žiadateľa – Europrojekt Lambda 11 SK,
s. r. o., v zastúpení: David Tejml, konateľ, so sídlom: Pražská 502, 040 11 Košice, IČO:
35 873 060. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 346/2012
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16. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 2140/1 – Peter Kosť
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiály č. 16 až 22 - ide o materiály, ktoré boli predložené na základe
prijatého uznesenia MsZ č. a boli stiahnuté z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
Ing. Marián Kníž – komisia výstavby neodporúča tento materiál schváliť z dôvodu bezpečnosti
cestnej premávky. V budúcnosti tam môže byť chodník alebo ponechať tento pozemok pre rozvod
inžinierskych sietí.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (cca 16,50 m²) parc. č. CKN 2140/1,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 766 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina na Ul. Kukučínovej.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass 9 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing.
Zdenek Snítil - 5 poslancov
nehlasovali: Mgr. Erik Cap, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 347/2012

17. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 2140/1 – Ondrej Petrišin
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
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a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (cca 18 m²) parc. č. CKN 2140/1,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 766 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina na Ul. Kukučínovej.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass 9 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec,
Ing. Zdenek Snítil - 5 poslancov
nehlasoval: Mgr. Erik Cap - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 348/2012

18. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. EKN 6006, 6033, 6039
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľností pozemkov parc. č. EKN 6006, EKN 6033,
EKN 6039, druh pozemku – ostatné plochy, zapísané na LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina na Ul. lesníckej.
Hlasovanie:
za: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
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19. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1476/7
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (cca 150 m²) parc. č. CKN 1476/7,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 249 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. strojárskej pri autobusovej zastávke v Snine.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, MUDr. Mária
Kostelníková, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka - 7 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 349/2012

20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1121/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (379 m²) parc. č. CKN 1121/1, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 686 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina v zmysle návrhu GP č. 36485551-6/2012 na Ul. Komenského pri ZŠ.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta - 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 350/2012

21. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 3958/527
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – komisia finančná odporúčala tento materiál predložiť na komisiu
výstavby a komisiu dopravy, ktoré nesúhlasili s odpredajom pozemku. Jeho názor je, že tento
pozemok nie je vhodný na predaj.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (cca 40 m²) parc. č. CKN 3958/527,
druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 642 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina na Ul. Sládkovičovej, časť - Brehy.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka - 2 poslanci
proti: MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 9 poslancov
nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
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22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 37/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce,
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku (cca 175 m²) parc. č. CKN 37/1,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 854 m², zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Hviezdoslavovej, oproti ZŠ.
Hlasovanie:
za: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka - 4
poslanci
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková – 7 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina pre ȌMV Slovensko, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – 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 schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky
v k.ú. Snina, zapísané na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina, a to:
- pozemok parc. č. CKN 1224/64, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
110 m²,
- pozemok parc. č. CKN 1224/65, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
308 m²,
- pozemok parc. č. CKN 1224/46, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 6 047 m²,
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pre ȌMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť deklarovaná v článku VII ods. 3 v nájomnej zmluve zo
dňa 15. 06. 1992, v ktorej sa prenajímateľ zaväzuje, že pri prípadnom predaji touto zmluvou
prenajatých pozemkov, ponúkne tieto pozemky prednostne nájomcovi – ȌMV Slovensko.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 351/2012

24. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina – plaváreň na Ul. 1. mája
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková,
referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) podľa § 9 ods. 9 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, formou obchodnej verejnej súťaže pre výstavbu krytej plavárne, prípadne aj
ľadovej plochy. Predmetom prenájmu je časť nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN
142/59, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 418 m², zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina,
b) nájomné vo výške 1 €/rok počas doby trvania 20 rokov, za prenájom časti pozemku parc. č.
CKN 142/59, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 418 m², zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pre úspešného uchádzača schváleného MsZ vo vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaži na prenájom vyššie citovaného pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že víťaz obchodnej verejnej
súťaže na vlastné náklady postaví na predmetnom pozemku krytú plaváreň vrátane
odstavných plôch, príp. aj ľadovú plochu, ktoré budú slúžiť verejnosti na rekreačné
a športové využitie.
Materiál bol stiahnutý z rokovania.
25. Žiadosť o odpustenie nájmu – Reštaurácia Herkules
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – ide o benefičnú alebo komerčnú akciu?
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PhDr. Daniel Andráško – nejde o benefičnú akciu.
Mgr. Erik Cap – prečo neorganizuje Silvester Dom kultúry?
PhDr. Daniel Andráško – Dom kultúry komerčnú akciu ako je Silvester nerobí. MsKS
pripravuje na Silvestra ohňostroj a iný program, ktorý bude prebiehať na námestí.
Ing. Zdenek Snítil – takáto akcia by mala byť vyčíslená ako nepriamu dotáciu, aby sme vedeli,
akou sumou tohto podnikateľa budeme dotovať.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1,00 € za nájom nebytových
priestorov v Dome kultúry (veľká sála) pre Vladimíra Džupinku - H E R K U L E S, Strojárska
3934/111, 069 01 Snina, IČO: 33604801, za účelom usporiadania spoločenskej akcie –
SILVESTER 2012.
Hlasovanie:
za: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová – 7 poslancov
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
26. Zmena uznesenia MsZ č. 176/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – vymenovanie do funkcie
náčelníka Mestskej polície Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Anna
Brečková, referentka finančného oddelenia.
Ing. Štefan Milovčík – za čas, odkedy je na čele MsP JUDr. Maškulík, mestská polícia si dobre
vykonáva svoju prácu aj napriek zníženému počtu pracovníkov.
JUDr. Ján Maškulík – za rok jeho činnosti nebola žiadna sťažnosť na činnosť mestskej polície
a v tomto trende budú pokračovať aj v roku 2013.
Ing. Jozef Savka – za komisiu dopravy môže povedať, že odkedy je na čele mestskej polície,
jej činnosť sa zlepšila a bola by oveľa lepšia, keby sme nemuseli znížiť počet policajtov.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 05. 01. 2012, číslo: 176/2012 tak, že text „na dobu určitú – na obdobie jedného roka“ sa
nahrádza textom: „na dobu neurčitú“.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 352/2012

27. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny, JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP, JUDr.
Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Lýdia Gičová, vedúca
oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – niektoré úlohy sú stanovené tak, ako sú, niekedy až veľmi
všeobecne, ale plnenie nevystihuje komplexnosť riešenia problému, napr. úloha č. 6, úloha č. 8.
Dalo sa to do roviny všeobecných konštatovaní.
Mgr. Ľubov Reháková – za občanov sídliska I veľmi kladne hodnotia plnenie úloh. Je to iba
malý krôčik k riešeniu veľkého problému. Je na nás všetkých, ako budeme ďalej pracovať. základné
úlohy sa plnia a musí vyjadriť spokojnosť.
Ing. Zdenek Snítil – prihovára sa zato, aby sme podporili činnosť VPS zákazkovou činnosťou.
Osobne si myslí, že práve vo VPS je práce pre občanov zo sídliska I a II a keby občania z týchto
sídlisk mali prácu, zlepšila by sa značne situácia na týchto sídliskách – úloha.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na
sídlisku I a II.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 353/2012
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28. Schválenie prípravného výboru XI. ročníka festivalu Rock pod Kameňom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ a PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Snina.
Ing. Daniela Galandová – z akého dôvodu sú navrhovaní práve títo traja poslanci? Prečo tam
nie je nikto za nezávislých poslancov? Dáva poslanecký návrh – doplniť o JUDr. Koca.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje dať do prípravného výboru aj Ing. Galandovú.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh na uznesenie Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej
Doplniť výber o JUDr. Jaroslava Koca.
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržal sa: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
MUDr. Jozef Homza – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje prípravný výbor XI. ročníka hudobného festivalu
Rock pod Kameňom v nasledujúcom zložení:
1. Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina,
2. Ing. Jaroslav Matis, poslanec MsZ,
3. MUDr. Jozef Homza, poslanec MsZ,
4. Anton Vass, poslanec MsZ,
5. JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ,
6. Marián Križanek, Rockplus Produktion, s. r. o.,
7. PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jaroslav Matis - 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 354/2012
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29. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 305/2012 zo dňa 01. 10. 2012 – žiadosť o zníženie
nájomného
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Snine č. 305/2012 zo dňa
01. 10. 2012 v bode b) tak, že sa lehota do 30. 06.2 013 mení na lehotu do 31. 12. 2012. Ostatné
ustanovenia zostávajú nezmenené.
Materiál nebol zaradený do programu rokovania.
30. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa 04. 12. 2008 – voľba hlavného
kontrolóra
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku.
Ing. Štefan Milovčík – materiál je predložený na základe návrhu prokurátora, ktorý hovorí, že
daným uznesením sme porušili zákon o obecnom zriadení, pretože sme do kritérií na voľbu
hlavného kontrolóra okrem iného dali aj podmienku vysokoškolského vzdelania.
Ing. Marián Kníž – škoda, že tu nie je prokurátor. Myslí si, že právne to nie je v poriadku. Vidí
v tom závažný problém. Tento návrh na uznesenie nie je akceptovateľný. Ide len o formálne
riešenie.
Ing. Jana Rosičová – takéto podnety a rušenie uznesení je základe judikatúry Najvyššieho
súdu, ktorá však v tom čase, keď boli vyhlásené podmienky na výber hlavného kontrolóra ešte
nebola. Keďže judikatúra Najvyššieho súdu vyšla na základe súdneho sporu mesta Trebišov, tak na
základe toho bolo napadnuté uznesenie, ale to už bolo po termíne, keď mi sme už mali výber
kontrolóra.
Ing. Daniela Galandová – je toho názoru, že hlavného kontrolóra by mal robiť človek
s vysokoškolským vzdelaním, ale zákon je iný. Prokurátor navrhuje zrušiť celé uznesenie. Je preto
právne v poriadku, keď sa ruší formálne iba časť uznesenia? Prosí o stanovisko hlavného kontrolóra
aj právnika.
Ing. Pavol Marinič – rozprával s prokurátorom. Problém je len ustanovenie bodu b), ktorý sa
má odstrániť. Je na hlavu postavené, keď sa má niečo rušiť, čo už dávno prebehlo.
JUDr. Ján Paľovčík – zastáva názor, že je potrebné zrušiť celé uznesenie. Hlavný kontrolór
však tvrdí, že stačí vypustiť iba písm. b), preto bol pripravený takýto materiál.
Ing. Štefan Milovčík – dnes je to zaradené preto, lebo 07. 12. sme dostali list od prokurátora
a do 30 dní to musí byť prerokované a stanovisko musíme zaslať prokurátorovi.
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MUDr. Igor Latta – citoval z rozsudku Najvyššieho súdu – ak prokurátor navrhuje zrušiť celé
uznesenie, tak nevie, prečo ju tu predložený iný návrh. Preto predkladá poslanecký návrh na
uznesenie.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh na uznesenie MUDr. Lattu.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe protestu prokurátora č. Pd 73/12-4 zo dňa 03. 12.
2012, ktorý potvrdzuje nezákonnosť voľby hlavného kontrolóra schválenej uznesením MsZ č.
477/2008 zo dňa 04. 12. 2008 schvaľuje zrušenie uznesenie MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa 04.
12. 2008 a zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 518/2009 zo dňa 05. 02. 2009, ukladá mestskému
úradu do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť podmienky účasti a spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, poveruje súčasného kontrolóra Ing. Pavla Mariniča, nar. ...., bytom Snina, Jána Bottu
168, na dočasné vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra mesta Snina až do vymenovania nového
hlavného kontrolóra.
Ing. Jaroslav Regec – je to veľmi citlivá záležitosť. Prokurátor chce zrušiť uznesenie, nie
vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór sa predsa prihlásil na podmienky, ktoré
schválilo mestské zastupiteľstvo.
MUDr. Igor Latta – prosí o stanovisko právnika.
JUDr. Ján Paľovčík – čo sa týka zrušenia uznesenia č. 477/2008 – k tomu svoje stanovisko už
povedal. Čo sa týka zrušenia uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra - nie je kompetentný vysvetliť
výklad prokurátora.
Ing. Štefan Milovčík – aby sme nerobili unáhlené závery a aby sme z jednej chyby, ktorú
ideme opraviť sme neurobili ďalšiu.
Ing. Jaroslav Regec – odporúča MUDr. Lattovi, aby upravil svoj poslanecký návrh – zrušiť
uznesenie a požiadať o stanovisko prokurátora, či je potrebné vyhlásiť novú voľbu hlavného
kontrolóra. Toto by pokladal za korektné.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Lattu:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasovali: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
Mgr. Erik Cap – nešlo mu hlasovacie zariadenie.
Opakované hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 8 poslancov
proti: –-
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zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 8
poslancov
nehlasoval: –Návrh MUDr. Lattu nebol schválený.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa
04. 12. 2008 v bode 2. ruší bod b). Doterajšie písm. c) až f) sa ďalej označujú ako písm. b) až e).
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass - 4
poslanci
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
31. Investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“
Písomný materiál predložili JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Zdenek Snítil, Mgr. Erik Cap, Ing.
Jaroslav Matis, poslanci MsZ a poslanci za poslanecký klub KDH-SDKÚ DS. Spracoval JUDr.
Jaroslav Koco, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – jedná sa o realizáciu dvoch detských ihrísk. Ide o iniciatívu všetkých
poslancov.
Ing. Jaroslav Matis – všetci poslanci dostali petíciu od občanov z obytných blokov „O“, ktorí
nesúhlasia s vybudovaním detského ihriska. Preto prosí, aby sme výstavbu takýchto ihrísk najskôr
prerokovali s občanmi.
Ing. Zdenek Snítil – o nijakej petícii nevie, nič nedostal.
Ing. Daniela Galandová – nešlo o petíciu, ale iba o list od občanov, ktorí nesúhlasia
s vybudovaním ihriska v medziblokovom priestore blokov „O“ z dôvodu, že ihrisko je v blízkosti
parkoviska. Píšu, že si budú od mesta uplatňovať vzniknuté škody. Ihrisko by bolo potrebné iba
oplotiť, aby nedošlo k poškodeniu motorových vozidiel.
Emília Mydlová – na to ihrisko sa pozerá a myslí si, že úplne postačí, ak sa ihrisko oplotí aspoň
z dvoch strán, kde parkujú tie autá.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje investičný zámer „Detské ihriská na území mesta Snina“. Investičný
zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 13 poslancov
proti: –zdržal sa: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 355/2012

32. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o právnej pomoci zo dňa
14. 05. 2007. Text dodatku č. 1 tvorí prílohu uznesenia.
Materiál nebol zaradený do programu rokovania.

33. Interpelácia poslancov
MUDr. Jozef Homza – návrhová komisia predkladajú tento poslanecký návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh návrhovej komisie:
Navrhujeme s účinnosťou od 01. 01. 2013 zrušiť prenosy z rokovaní mestského zastupiteľstva,
nahradiť ich vydaním spoločného „komuniké“ – krátky šot (10 – 15 minút) cestou káblovej
televízie Snina – so skúšobnou dobou pol roka.
Ing. Jozef Savka – tento návrh nebol schválený v programe rokovania. Berieme občanom
možnosť informovania sa o dianí v meste.
Ing. Daniela Galandová – je toto v súlade s rokovacím poriadkom?
Mgr. Katarína Harmaňošová – nie je to v súlade s rokovacím poriadkom, ale minulé
zasadnutie bol taktiež mimo schváleného programu predložený a odsúhlasený návrh na uznesenie.
Ing. Marián Kníž – na jeho návrh sa začali zasadnutia mestského zasadnutia natáčať. Berieme
občanom možnosť vidieť, ako poslanci hája záujmy mesta a ako pracujú pracovníci mestského
úradu.
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Emília Mydlová – dvanásť rokov pracovala na mestskom úrade, ale keď išla do dôchodku
a pozrela si zasadnutie v televízii, nebolo jej jasné z tohto prenosu, ako sa nakladá s majetkom
mesta.
Ing. Jaroslav Regec – táto téma zrušiť vysielanie už bola dávnejšie. Hovoriť o ušetrených
peniazoch nie je adekvátne, lebo ak treba, je ochotný nechať na to celý svoj poslanecký plat. Na
druhej strane chce povedať, že niekoľko posledných rokovaní sa zauzľujeme, že treba hľadať
spôsob, ako by sme spružnili rokovanie. Môžeme robiť iba zvukový záznam. Je zato, aby tu kamery
boli, ale musíme skúsiť, ako to pôjde bez kamier. Ku kamerám sa môžeme kedykoľvek vrátiť.
Ing. Daniela Galandová – chcela sa poďakovať pracovníkom úradu, že všetky zasadnutia sú
na internete na stránke YouTube. Ak chceme ušetriť, treba hľadať niekde inde.
Poslanci vytiahli karty a tým nie je zasadnutie uznášania schopné.

34. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 19. 12. 2012

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Overovatelia: JUDr. Jaroslav Koco
Emília Mydlová

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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