Mestská rada v Snine na svojom zasadnutí dňa 23. 06. 2014 prijala tieto uznesenia:

24/2014
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 06. 2014
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 06. 2014 a plán kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2014
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o Mestskej polícii mesta Snina
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určovaní používania dopravných značiek,
dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko
postihnuté so sprievodcom
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
6. Prevádzkový poriadok zariadenia pre seniorov Domov pokojnej staroby
7. Doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina
8. Záverečný účet mesta Snina za rok 2013
9. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014
10. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov
mesta Snina
11. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina –
zmena uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 27. 02. 2014
12. Investičný zámer „Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine“
13. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
14. Rokovací poriadok Mestskej rady v Snine
15. Koncepčný zámer rozvoja školstva v meste Snina na roky 2014 – 2018
16. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl, materských škôl a ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
17. Návrh na schválenie volebných obvodov pre voľby do samosprávy mesta a určenie počtu
poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018
18. Odmena hlavnému kontrolórovi pri príležitosti životného jubilea
19. Správa o separácii za rok 2013
20. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vo vlastníctve mesta
21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Milan Dudy
Koťo s manželkou Monikou
22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Róbert Bajza
23. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Hrečko Slávko
24. Zmena uznesenia MsZ č. 569/2014 – zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 3958/778, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Miroslav Rjaby
a Drahomíra Meričková Rjabyová
25. Zmena uznesenia MsZ č. 826/2010 – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/428 – Štefan
Alušík
26. Schválenie výnimky zo sadzieb za prenájom nebytových priestorov v ŠH pre Zápasnícky
klub Vihorlat Snina
27. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného – Súkromná materská škola Vihorlatská
28. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – nebytové priestory vrátane
príslušenstva na Ul. Komenského
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29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – telocvične so
s. č. 1406 – T18 postavenej na parc. č. CKN 7527/6, pozemkov parc. č. CKN 7527/6, CKN
7527/19 a CKN 7527/20, k. ú. Snina
30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 3958/817 vo vlastníctve
Kataríny Halamkovej
31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou z dôvodu
osobitného zreteľa – Merga, Szilágyi, Marinič
32. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4 členovia
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --25/2014
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Márie Zuščákovej, trvale bytom
Snina, o reštitučné vysporiadanie pozemkov č. EN 1224/18, EN 1224/17 a časť parcely CKN
1121/1.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4 členovia
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --26/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Emílie Chomaničovej a spol.,
trvale bytom Snina, o zníženie ceny pozemkov dotknutých vlastníkov na Ul. Gladkovej.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4 členovia
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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