ZÁPISNICA
zo siedmeho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 14. 09. 2015
Prítomní:

Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
JUDr. Ladislav Alušík
MUDr. Jozef Homza, zástupca primátora
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass
Peter Vološin

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Ing. Jaroslav Pašek
Mgr. Juraj Skrip, riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 16. 09. 2015
2. Žiadosť o určenie ceny odkupovaných pozemkov – Labanič a spol.
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – SBC GROUP, s. r. o.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Hübner, Vaľko
5. Schválenie náhradníka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1.
mája v Snine
6. Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské nájomné byty v Snine
7. Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku – Kotusová Mária
8. Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta – Ul. Kalinčiakova
9. Rôzne

Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol MUDr. Jozef Homza, zástupca primátora
mesta.
Overovateľ: Anton Vass
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin - 6 členov mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --1

K bodu 1) Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 16. 09. 2015
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 16. 09. 2015
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR
a MsZ k 16. 09. 2015.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 04. 09. 2015
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti k 04. 09. 2015
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen mestskej rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

5. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Marián Kníž – takže sa to odzrkadlí aj na výške poplatku klientov?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – ak budú odoberať diétu, tak budú platiť za stravu podľa konkrétnej
diety.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov
pokojnej staroby a v jedálni.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

6. Reštrukturalizácia dlhu pre mesto Snina prostredníctvom ČSOB, a. s.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – iné ponuky sme nedostali, iba od ČSOB. Úroková sadzba je ešte
nižšia ako bola v máji.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č.
66/2015 zo dňa 15. 05. 2015, s ú h l a s í s reštrukturalizáciou dlhu, vzniknutého na základe
„Dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky“ uzavretej medzi Jozef Jančok – Savarna
a Mestom Snina, prostredníctvom ČSOB, a. s., vo výške 375 000,00 € s dobou splatnosti 40
mesiacov pri úročení sadzbou na báze 1–mesačného EURIBOR-u a marže 1,24 % p. a. a so
splácaním pohľadávky v súlade so splátkovým kalendárom uzatvoreným medzi Mestom Snina
a ČSOB, a. s., s mesačnou splátkou 9 375,00 € od 01. 10. 2015 do 31. 01. 2019, u s t a n o v u j e
primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby ako štatutárny orgán mesta Snina uzatvoril s ČSOB, a. s.,
„Dohodu o reštrukturalizácii dlhu“ a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s postúpením
pohľadávky a reštrukturalizáciou dlhu.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

7. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
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Ing. Marián Kníž – na MKaOS sa navýšili výdavky o cca 28 tis. €. Vo výdavkovej časti sa
navýšili sa aj finančné prostriedky na ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – MKaOS má presne o takú istú sumu navýšené aj príjmy, takže
rozpočet je na nule. Čo sa týka školy, ide o peniaze na vyplatenie odstupného nad rámec zákonníka
práca a preplatenie nevyčerpaných dovoleniek učiteľov, ktorí odišli z bývalej ZŠ 1. mája.
JUDr. Ladislav Alušík – bola možnosť požiadať o finančné prostriedky na likvidáciu čiernych
skládok. Požiadali sme o to?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – žiadali sme na likvidáciu „Titanicu“, ale peniaze by sme dostali iba
na likvidáciu odpadu zo suterénu tejto bytovky, takže sme to nechali tak. Na ostatné čierne skládky,
ktoré v meste likvidujeme, sa táto ponuka nevzťahovala.
JUDr. Ladislav Alušík – každá škôlka by si mala nákup elektrospotrebičov (chladnička,
diaprojktor a pod.) nakupovať z vlastných zdrojov a nie z rozpočtu mesta. Každá škola predsa
z rozpočtu mesta dostáva finančné prostriedky. Takýmto financovaným sú ukrátené súkromné
školy.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – doteraz sme každej škole, ktorej niečo vypadlo alebo sa pokazilo,
poskytli finančné prostriedky na zakúpenie nového. V tomto prípade investujeme do svojho
majetku.
JUDr. Ladislav Alušík – žiada o predloženie kópie uznesenia Najvyššieho súdu SR ohľadom
súdneho sporu s p. Birošom – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – uznesenie bude JUDr. Alušíkovi predložené dňa 16. 09. 2015 na
zasadnutí MsZ alebo zaslané elektronickou poštou.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2015 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 253 575 €,
- zvýšenie výdavkov o 279 041 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 511 209 €
- zvýšenie výdavkov o 473 383 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zníženie príjmov o

12 360 €,

Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
11 189 480 € 10 514 436 €
+ 675 044 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
1 207 883 €
1 746 367 €
- 538 484 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
264 688 €
401 248 €
- 136 560 €
ROZPOČET CELKOM
12 662 051 € 12 662 051 €
0€
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --4

nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina na II. štvrťrok 2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za II. štvrťrok 2015 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06.
2015.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

9. Súhrnná správa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku
kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobnosti obcami SR
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e Súhrnnú správu Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone
pôsobnosti obcami SR.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015
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10. Návrh investičných akcií mesta Snina na roky 2016 – 2018
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
Snina na roky 2016 – 2018.

vedomie

návrh investičných akcií mesta

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

11. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 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, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie Zmien
a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina prefinancuje žiadateľ,
ktorého výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta
Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

12. Vnútorný ubytovací poriadok pre sociálny byt pre ľudí v núdzi
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
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Mgr. Ľubov Reháková – je proti tomuto materiálu a nebude zato hlasovať. Oslovili ju
obyvatelia tejto bytovky. Situácia je tam už teraz veľmi zlá. Mohla by dať návrh, aby sa takáto
ubytovňa zriadila niekde v centre.
Peter Vološin – je dobré, že mesto to chce riešiť, ale nech by sme to umiestnili kdekoľvek,
všade by bol problém. Ľudia z tejto bytovky chcú prísť na zastupiteľstvo.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – bol to návrh poslancov, aby sme niečo také zriadili. Mesto nemá
iné vhodné voľné priestory.
JUDr. Ján Paľovčík – neriešime ani stovky ani desiatky občanov. Mesto Snina má dvoch
bezdomovcov, ktorých treba riešiť. Ide o nebytový priestor, ktorý má samostatný vchod, vôbec
nezasahuje do spoločného vchodu vlastníkov a nájomcov bytov v tejto bytovke. Aj keby sme chceli
umiestniť niekde na okraji mesta unimobunku, bol by s tým problém a bolo by to ešte náročnejšie
a finančne nákladnejšie, pretože by tam bolo treba zriadiť sprchu, WC, napojenie na kanál, elektrinu
a pod.
Peter Vološin – obyvatelia bloku navrhujú, aby sme takého zariadenie vybudovali v priestoroch
bývalej drobnej prevádzkarne.
JUDr. Ján Paľovčík – pokiaľ vie, mesto tam vlastní iba 8 garáží. Nevie, komu patrí ten
domček, v ktorom boli kancelárie, ale preverí to – úloha.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje prijať alternatívne riešenia v iných priestoroch – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
pre ľudí v núdzi.

s ch v a ľ u j e vnútorný ubytovací poriadok pre sociálny byt

Hlasovanie:
za: --proti: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková,
Anton Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 22/2015

13. Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 – Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
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-

-

Mgr. Evu Krivjančinovú, referentku oddelenia sociálnych vecí a rodiny z funkcie garanta
komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej, do ktorej bola zvolená uznesením MsZ č.
11/2015 zo dňa 27. 01. 2015,
Ing. Jána Čabalu, bytom Snina z funkcie člena komisie finančnej a správy majetku, do ktorej
bol zvolený uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015, a to na základe jeho písomného
vzdania sa,

v o l í Mgr. Gabrielu Padarasovú, referentku oddelenia sociálnych vecí a rodiny za garantku
komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen mestskej rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

14. Voľba členov komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Regulová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Jozef Homza – mená členov komisie budú poslancami doplnené na zasadnutí MsZ.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v o l í
- ................................., nar. ............... bytom ..................................... , Snina za člena komisie
finančnej a správy majetku,
- .................................., nar. ............., bytom ..............................Snina za člena komisie
finančnej a správy majetku.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

15. Informácia o petícii občanov okolitých bytových domov pri športovisku Cirkevného
centra voľného času
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Ján Paľovčík – petícia má nedostatky, ale keďže nie je určený ani petičný výbor, ale ani
osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy, nebolo koho vyzvať na odstránenie nedostatkov,
preto sa petícia odkladá.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o odložení petície
občanov okolitých bytových domov pri športovisku Cirkevného centra voľného času v Snine
v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

16. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č.
142/62 vo vlastníctve mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovení §§ 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina,
s ch v a ľ u j e
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou obchodnej verejnej súťaže, a to
pozemok parcela č. 142/62 o výmere 8 993 m2, druh pozemku - ostatné plochy, k. ú. Snina,
vedený na liste vlastníctva č. 3200, vedeného Okresným úradom v Snine – katastrálny
odbor, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom č. 68/2015 vypracovaným znalcom
Ing. Jozefom Galandom, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne
463 000,- €;
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“, ktoré
tvoria prílohu uznesenia,
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie
a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení:
- MUDr. Jozef Homza,
- Ing. Marián Kníž,
- JUDr. Jaroslav Koco,
- Ing. Jana Rosičová, PhD.,
- JUDr. Ján Paľovčík.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

17. Ústna informácia o podnikateľskom zámere – rekonštrukcia hotela Vihorlat
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na základe žiadosti, ktorú sme od spoločnosti CONSTRUCTION
DEVELOPMENT, s. r. o., dostali, nemôžeme predložiť žiadne iné uznesenie. Preto sme ich
vyzvali, aby prišli na zasadnutie MsZ a ústne informovali o podnikateľskom zámere. Ak na
zasadnutie neprídu, materiál sa z rokovania stiahne. Upozornil ich nato.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie
n a ve d om ie
ústnu informáciu
o podnikateľskom zámere spoločnosti CONSTRUCTION DEVELOPMENT, s. r. o.,
o rekonštrukcii hotela Vihorlat.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

18. Súhlas so vstupom mesta do Lesopoľnohospodárskeho podielového družstva Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na prípadné otázky zodpovie na zasadnutí MsZ p. Ľudmila Halamková,
predsedníčka podielového družstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vstup mesta Snina do družstva –
Lesopoľnohospodárske podielové družstvo Snina, so sídlom Rastislavova 1138, 069 01 Snina,
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s ú h l a s í s úhradou základného členského vkladu vo výške 50,- € po podaní záväznej prihlášky
a 950,- € v lehote do 36 mesiacov od podania prihlášky.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

19. Zrušenie uznesenia MsZ č. 70/2015 zo dňa 25. 06. 2015 – zámer prevodu vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
číslo 70/2015 zo dňa 25. 06. 2015.

r uš í

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

20. Zrušenie uznesenia MsZ č. 159/2012 zo dňa 05. 01. 2012 v znení uznesenia MsZ č.
325/2012 zo dňa 05. 11. 2012 – zámer vysporiadania vlastníckych práv –
Rímskokatolícka cirkev
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na tomto rokovaní nebol, zúčastnili sa ho iba poslanci. Došlo tam
k ústnej dohode, na základe ktorej je predložený tento návrh.
Ing. Marián Kníž – nemalo by sa to rušiť až vtedy, keď bude predložený nový návrh?
JUDr. Ján Paľovčík – uznesenia môžeme zrušiť aj teraz. Nemá to žiadny vplyv nato, či bude
alebo nebude schválený nový návrh.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 159/2012 zo dňa 05. 01. 2012
a uznesenie MsZ č. 325/2012 zo dňa 05. 11. 2012.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter
Vološin – 5 členov mestskej rady
proti: Ing. Marián Kníž – 1 člen mestskej rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

21. Zrušenie uznesení MsZ – nezrealizované zámery
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – čo s T18? Nemôžeme získať peniaze na jej rekonštrukciu
z eurofondov?
JUDr. Ján Paľovčík – žiadna takáto výzva sa nečrtá. Uznesenie treba zrušiť, pretože T18
chceli futbalový a zápasnícky klub, ale nič sa s tým nedeje. Môžeme osloviť p. Juška, ktorý mal
niekedy o T18-tku záujem. Samozrejme bude potrebné aktualizovať aj znalecký posudok, pretože
je dosť starý a budova z roka na rok viac chátra – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
číslo:
- 294/2012 zo dňa 01. 10. 2012,
- 318/2012 zo dňa 05. 11. 2012,
- 319/2012 zo dňa 05. 11. 2012,
- 455/2013 zo dňa 18. 09. 2013,
- 501/2013 zo dňa 19. 11. 2013,
- 503/2013 zo dňa 19. 11. 2013,
- 549/2014 zo dňa 27. 02. 2014,
- 634/2014 zo dňa 11. 09. 2014.

r u š í

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --(Mgr. Ľubov Reháková nebola prítomná pri hlasovaní)
Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015
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22. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – ALLMEDICAL, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Paľovčík – od ALLMEDICAL-u treba vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 35
tis. € za nedodržanie zmluvných podmienok. Netreba robiť žiaden dodatok k zmluve.
JUDr. Ján Paľovčík – vecné bremeno musíme zrušiť, keďže budovu späť odkúpiť nechceme.
Týmto dodatkom sa iba predlžuje doba na rekonštrukciu starej polikliniky. O zmluvnú pokutu
v prípade nedodržania aj tohto nového termínu neprídeme.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s uzatvorením Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č.
40/2012/Pr zo dňa 23. 10. 2012 (text Dodatku č. 1 tvorí prílohu uznesenia),
s ch v a ľ u j e
výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 10524, k. ú. Snina, v časti C, pod V – 781/12 – zrušenie vecného
bremena na pozemkoch parc. č. CKN 1485/2, CKN 1485/10, CKN 1485/21 a stavby súpisné číslo
524, postavenej na parcele CKN 1485/2, všetko k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve
predávajúceho, t. j. Mesta Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 323 560, v zmysle
Kúpnej zmluvy č. 40/2012/Pr. zo dňa 23. 10. 2012, pre žiadateľa: ALLMEDICAL, s. r. o., so
sídlom Popradská 7, Košice, IČO: 36687162.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 3 členovia mestskej rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin – 2 členovia mestskej rady
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen mestskej rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 22/2015

23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/765 v k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Dagmar Chauturová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Snina, pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3958/765, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 388 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Dagmar
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Chauturovej, rod. Chauturová, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a kupujúca získala priľahlý
pozemok parc. č. CKN 3958/764, k. ú. Snina, na základe víťaznej ponuky v obchodnej
verejnej súťaži OVS/9/2015. Pozemok parc. č. CKN 3958/765, k. ú. Snina, využíva
dlhodobo ako záhradu;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 3958/765, druh pozemku – ostané
plochy, o výmere 388 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Dagmar
Chauturovej, rod. Chauturová, trvale bytom Snina, za cenu 713,04 € za výmeru 388 m2
s tým, že kupujúca uhradí správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od
výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parc. č. CKN 2147/23 a CKN
2147/22, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Štefan Andrejčík
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
- pozemok parc. č. CKN 2147/23, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1 405 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 2147/22, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
29 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
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do vlastníctva Štefana Andrejčíka, rod. Andrejčík, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné, parcela č. CKN
2147/23 je priľahlá k pozemku žiadateľa a je zaťažená rôznymi inžinierskymi sieťami a z toho
titulu je pre vlastníka obmedzené jej využívanie,
b) zmluvný prevod týchto nehnuteľností:
- pozemok parc. č. CKN 2147/23, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1 405 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, za cenu 1 405,- €,
- pozemok parc. parc. č. CKN 2147/22, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 29 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, za cenu 29,- €
do vlastníctva Štefana Andrejčíka, rod. Andrejčík, trvale bytom Snina.
Kupujúci uhradí spolu 1 434,-€ za obe nehnuteľnosti a zároveň správny poplatok za vklad
do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého
posudku.
Kupujúcemu je známe, že predmetné pozemky sú zaťažené viacerými inžinierskymi sieťami
(plyn, optické siete, diaľkové káble Telecom, regulačná stanica plynu na parcele č. CKN 2147/22)
a preto sa zaväzuje strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na zaťaženom pozemku
parc. č. CKN 2147/23 a taktiež sa zaväzuje strpieť údržbu regulačnej plynovej stanice na parcele č.
CKN 2147/22 a prístup a prejazd vlastníkovi predmetnej stanice cez zaťažený pozemok parc. č.
CKN 2147/23.
Podmienkou prevodu predmetných parciel je, že pozemok parc. č. CKN 2147/23 nesmie
žiadateľ zastavať a využije ho len ako odstavné plochy, prípadne zeleň.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena prevádzaných pozemkov je v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/867 v k. ú.
Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Anton Pľuta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
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a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Snina a to pozemok parc. č. CKN 3958/867, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 98 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-111/2015 vyhotoviteľa GeoReal East,
s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overený dňa 24. 08. 2015 pod
G1-209/2015, z pozemku parc. č. CKN 3958/120, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 4 299 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva: MVDr.
Anton Pľuta, rod. Pľuta, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že predmetný pozemok bude slúžiť ako prístupová cesta pre žiadateľa, ktorý je
vlastníkom priľahlých pozemkov,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/867, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 98 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-111/2015 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overený dňa
24. 08. 2015 pod G1-209/2015, z pozemku parc. č. CKN 3958/120, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 299 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do
vlastníctva: MVDr. Anton Pľuta, rod. Pľuta, trvale bytom Snina, za cenu 279,30 €, t. j. 2,85
€/m2, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) a v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/470 –
Stanislav Stebila a Silvia Stebila, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/470, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 18 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom 46053328 – 114/2015,
vyhotoviteľa – GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328,
overeného dňa 18. 08. 2015 pod G1-199/2015, z pozemku parcelné číslo CKN 1121/282,
druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 196 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 720,- € za výmeru 18 m2, t. j. 40,- €/m2, určenú na
základe znaleckého posudku č. 73/2015 zo dňa 27. 08. 2015 znalca Ing. Jozefa Galandu,
bytom Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 13 ods. 1 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov pre: Stanislav Stebila, rod. Stebila, trvale bytom Snina a manželku Silvia
Stebila, rod. Pyteľová, trvale bytom Snina s tým, že kupujúci uhradia náklady súvisiace
s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, náklady za vyhotovenie GP
a vypracovanie znaleckého posudku,
- zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1121/470
v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
- zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a využití
odstavných plôch na slúžiacom pozemku parc. č. CKN 1121/470 vo vlastníctve
kupujúceho, ako povinného z vecného bremena, v prospech tretích osôb a subjektov,
- zriadenie práva vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého
pozemku parc. č. CKN 1121/470 strpieť umiestnenie a údržbu telefónnej prípojky
v prospech spoločnosti LIDL SR, v. o. s., IČO: 35 793 783 so sídlom Púchovská 12,
914 41 Nemešová,
- zriadenie vecného predkupného práva – práva na odkúpenie pozemku parc. č. CKN
1121/470 za rovnakú kúpnu cenu v prípade jeho predaja, alebo scudzenia inak, než
predajom v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015
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27. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov zastavaných stavbou vrátane
priľahlých pozemkov – parc. č. CKN 1224/141, CKN 1224/142 – RJR Stavby z dreva,
s. r. o., Stakčínska 2920, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemkov:
- parc. č. CKN 1224/141, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 150 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 58/2015, vyhotoviteľa GEONA, s. r. o.,
geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, overeného dňa 04. 09. 2015
Okresným úradom Snina - katastrálnym odborom pod G1- 228/2015, z pozemku parcelné
číslo EKN 6050, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 737 m2, zap. na LV č. 8216,
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
- parc. č. CKN 1224/142, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 204 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 58/2015, vyhotoviteľa GEONA, s. r. o.,
geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, overeného dňa 04. 09. 2015
Okresným úradom Snina – katastrálnym odborom pod G1-228/2015, z pozemku parcelné
číslo CKN 1224/117, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 289 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
za cenu 10 620,- € za celkovú výmeru 354 m2, t. j. 30,- €/m2, ktorá je stanovená v zmysle § 13 ods.
1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov, pre: RJR Stavby z dreva, s. r. o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina, IČO:
46 247 513, zastúpenú konateľom Ing. arch. Máriom Regecom, bytom Snina. Kupujúci uhradí
všetky náklady spojené s predmetným prevodom.
Prevod nehnuteľností je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015
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28. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj nebytového priestoru č. 5 v BD so súp. č. 2655 a parc. č. CKN 1121/474
z dôvodu osobitného zreteľa – Life Trade Development
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
nebytový priestor č. 5 na prízemí, vchod 3 v bytovom dome s. č. 2655 na Ul.
Komenského v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 1121/170 a zapísaného
na LV č. 4590, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 646/2349 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 646/2349
k pozemku parc. č. CKN 1121/170, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 528 m2, zapísaného na LV č. 4590, k. ú. Snina,
pozemok parc. č. CKN 1121/474, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 275 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 46053328-121/2015 zo dňa 11. 08. 2015,
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO:
46053328, overeného dňa 26. 08.2015 pod G1- 210/.2015, z pozemku parc. č. CKN
1121/222, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 651 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva spoločnosti - Life Trade Development, s. r. o., Strojárska 1833/94, Snina, IČO:
48 185 698.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti sú pre
mesto prebytočné, nakoľko na daný nebytový priestor bola vypísaná 2x obchodná verejná súťaž, do
ktorej sa neprihlásil žiaden uchádzač a cena pri druhýkrát vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na
predaj tejto nehnuteľnosti bola ponížená uznesením MsZ č. 614/2014 zo dňa 24. 06. 2014 na
minimálnu cenu vo výške 60 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 126 000,- €;
b) zmluvný prevod týchto nehnuteľností:
- nebytový priestor č. 5 na prízemí, vchod 3 v bytovom dome s. č. 2655 na Ul.
Komenského v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 1121/170 a zapísaného na
LV č. 4590, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 646/2349 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 646/2349 k pozemku parc.
č. CKN 1121/170, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 528 m2,
zapísaného na LV č. 4590, k. ú. Snina, do vlastníctva spoločnosti - Life Trade
Development, s. r. o., Strojárska 1833/94, Snina, IČO: 48 185 698, za cenu 126 000,- €,
- pozemok parc. č. CKN 1121/474, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
275 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 46053328-121/2015 zo dňa 11. 08. 2015 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa
26. 08.2015 pod G1- 210/.2015, z pozemku parc. č. CKN 1121/222, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 651 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
do vlastníctva spoločnosti - Life Trade Development, s. r. o., Strojárska 1833/94, Snina, IČO:
48 185 698, za cenu 11 000,- €.
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Kupujúci uhradí teda 137 000,- € za obe nehnuteľnosti a zároveň správny poplatok za vklad
do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého
posudku.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena pozemku parc. č. CKN 1121/174 je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov mestskej rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen mestskej rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

29. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/170 – Miroslav
Hirjak – EKOKLIMA, Pichne 87
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN
2297/170, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 268 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom 46053328 – 15/2015, vyhotoviteľa – GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 14. 05. 2015 pod G1-91/2015, z pozemku parcelné číslo
CKN 2297/68, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 787 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 10 720,- € za výmeru 268 m2, t. j. 40,- €/m2, určenú na
základe znaleckého posudku č. 72/2015 zo dňa 27. 08. 2015 znalca Ing. Jozefa Galandu, bytom
Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 13 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov pre: Miroslav
Hirjak – EKOKLIMA, IČO: 34294511, Pichne 87, 069 01 Pichne s tým, že kupujúci uhradí
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu a správny poplatok za
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Súčasťou prevodu je:
- zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 2297/170
v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
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- zriadenie vecného predkupného práva – práva na odkúpenie pozemku parc. č. CKN
2297/170, za rovnakú kúpnu cenu v prípade jeho predaja alebo scudzenia inak, než predajom
v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2588/121, CKN
2588/143, k. ú. Snina – BEKY, a. s.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty a to:
a) odpredaj pozemku parc. č. CKN 2588/121, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 531
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 15 930,- €, t. j. 30,- €/m2,
určenú na základe znaleckého posudku č. 51/2015 zo dňa 09. 06. 2015 znalca Ing. Jozefa
Galandu, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov č. 1, 2 a 3, pre spoločnosť BEKY, a. s., Podrybnícka 1, 069 01
Snina, IČO: 36464350, zastúpenú predsedom predstavenstva Dušanom Brečkom, trvale
bytom Gaštanová 793/19, 067 83 Kamenica nad Cirochou s podmienkou úhrady všetkých
nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti a nákladov spojených s vkladom do katastra
nehnuteľností,
alternatívne,
b) odpredaj pozemkov:
- parc. č. CKN 2588/121, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 531 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 15 930,- €, t. j. 30,- €/m2 ,
- parc. č. CKN 2588/143, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 679 m2, ktorý bol
vytvorený geometrickým plánom č. 36485551-14/2015, vyhotoviteľa GEODET Snina,
s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 03. 2015 Okresným
úradom Snina – katastrálnym odborom pod G1-51/2015, z pozemku parcelné číslo CKN
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2588/33, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 336 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 20 370,- €, t. j. 30,- €/m2,
čo v sumáre za obe parcely činí hodnotu 36 300,- € určenú na základe znaleckého posudku č.
51/2015 zo dňa 09. 06. 2015 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01
Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3, pre spoločnosť BEKY, a. s.,
Podrybnícka 1, 069 01 Snina, IČO: 36464350, zastúpenú predsedom predstavenstva Dušanom
Brečkom, trvale bytom Gaštanová 793/19, 067 83 Kamenica nad Cirochou, s podmienkou úhrady
všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľností a nákladov spojených s vkladom do
katastra nehnuteľností. Podmienkou prevodu predmetných nehnuteľností je:
1) zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 2588/121
a CKN 2588/143 v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01
Snina,
2) zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc.
č. CKN 2588/143 vo vlastníctve kupujúceho, ako povinného z vecného bremena, v prospech
tretích osôb a subjektov.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie o alternatíve A:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia mestskej
rady
proti: --zdržal sa: MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková – 2 členovia mestskej rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

31. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 2520/65 – Pravoslávna cirkevná obec, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť
- pozemok parc. č. CKN 2520/65, druh pozemku – záhrady, o výmere 337 m2, zap. na LV č. 5038,
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, v správe Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina,
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pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70, zastúpenú duchovným správcom
Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom, za symbolickú cenu 1,- €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Pravoslávna cirkevná obec, ako vlastník
budovy bývalej výmenníkovej stanice na Študentskej ul. so s. č. 746 a zastavaného pozemku parc.
č. 2520/36, k. ú. Snina, chce odkúpiť tento pozemok za účelom zriadenia prístupovej cesty
k novému pravoslávnemu chrámu a pre zabezpečenie parkovacích miest pri budúcom chráme, ktorý
bude slúžiť pre značnú skupinu obyvateľov Sniny a okolia. Príslušný pozemok je potrebný na
zabezpečenie výstavby chrámu a bezpečnosti pri výstavbe a ďalej pre rôzne obrady Pravoslávnej
cirkvi.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter
Vološin – 5 členov mestskej rady
proti: Ing. Marián Kníž – 1 člen mestskej rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

32. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom časti pozemkov parc. č. CKN
2520/1, CKN 2520/65 z dôvodu osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu sú časti
nehnuteľností – pozemkov:
- parc. č. CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady, o výmere 2 604 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú.
Snina,
- parc. č. CKN 2520/65, druh pozemku – záhrady, o výmere 337 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú.
Snina,
vo vlastníctve mesta Snina, v správe ZŠ Študentská 1446, Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec
Snina, Sládkovičova 366/70, zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot.
Mgr. Igorom Kerekaničom, za symbolickú cenu 1,- €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Pravoslávna cirkevná obec, ako
vlastník budovy bývalej výmenníkovej stanice na Študentskej ulici so s. č. 746 a zastavaného
pozemku parc. č. CKN 2520/36, k. ú. Snina, požiadala o prenájom predmetných parciel za účelom
vybudovania parkovacích miest a prístupovej komunikácie na parkovisko pred pravoslávnym
chrámom, ktorý bude slúžiť veriacim zo Sniny a širokého okolia. Parkovacie miesta a prístupová
komunikácia budú vybudované na náklady žiadateľa a po skončení stavby sa prevedú do vlastníctva
mesta za 1,- €.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom –
pozemkov parc. č. CKN 2588/31 a CKN 2588/32
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob 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 sú nehnuteľnosti:
- pozemku parc. č. CKN 2588/31, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
100 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 2588/32, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
155 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve mesta, v blízkosti studničky pod „Ondikovou záhradou“.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti parc. č. CKN 5066/135, k. ú. Snina – GABRIELA, n. o., Prešov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku
(cca 90 m2) parc. č. CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 1,- € pre neziskovú organizáciu GABRIELA,
n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, za účelom realizácie výstavby výťahu pre
bezbariérový prístup na vrchné poschodia zariadenia.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľom je nezisková organizácia,
ktorá prevádzkuje zariadenie pre seniorov a okrem oddychovej zóny im chce zabezpečiť
bezbariérový prístup na vrchné poschodia
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

35. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemku z dôvodu
osobitného zreteľa pre neziskovú organizáciu GABRIELA, n. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – dať podmienku, aby si na tomto pozemku riešili aj parkovacie miesta pre
návštevy klientov tohto zariadenia, pretože parkujú na ceste, často až na samotnej križovatke –
úloha.
JUDr. Ladislav Alušík – odpredať im celý tento pozemok, nie iba časť.
JUDr. Ján Paľovčík – takýto materiál (celý pozemok) už bol predložený na zasadnutí MsZ, ale
nebol schválený, preto je predložený tento materiál.
Peter Vološin – treba ich nanovo osloviť, či ešte majú záujem o celý tento pozemok – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – navrhuje tento materiál schváliť, keďže ide iba o zámer. Budeme s nimi
rokovať o odpredaji celého pozemku. Ak s tým budú súhlasiť, nie je problém predložiť na
schválenie aj druhú časť pozemku.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 5066/389, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
1 102 m2, vytvorený GP č. 34823123-58/2014, vyhotoviteľa GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA,
Partizánska 1057, 069 01 Snina, IČO: 34823123, overeného dňa 10. 06. 2014 pod G1-131/2014,
z pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 10,- € za rok, pre neziskovú organizáciu
GABRIELA, n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, ktorá požiadala o prenájom
predmetnej parcely – parčíka pred budovou Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov,
ktoré prevádzkuje.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľom je nezisková organizácia,
ktorá prevádzkuje dané zariadenie pre seniorov, ktorým chce vytvoriť bezpečnú oddychovú zónu
realizáciou oplotenia a osadením lavičiek.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemkov parc. č. CKN 621/13, CKN 621/3, CKN 2657/2
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob 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 v k. ú. Snina, zapísaných na LV
č. 3200, vo vlastníctve mesta, v blízkosti zdravotného strediska „Vihorlat“:
- parc. č. CKN 621/13, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 237 m2,
- parc. č. CKN 621/3, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5,445 m2,
- parc. č. CKN 2657/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3,092 m2.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

37. Zrušenie členstva mesta Snina v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný
Zemplín a Horný Šariš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r uš í
cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

členstvo mesta Snina v Oblastnej organizácii

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

38. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Maškulík, náčelník MsP a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
situácie na sídlisku I a II.

v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2015

Znenie uznesenia MsR č. 22/2015:
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 16. 09. 2015
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 04. 09. 2015
3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
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Reštrukturalizácia dlhu pre mesto Snina prostredníctvom ČSOB, a. s.
Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015
Správa o plnení rozpočtu mesta Snina na II. štvrťrok 2015
Súhrnná správa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobnosti obcami SR
8. Návrh investičných akcií mesta Snina na roky 2016 – 2018
9. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina
10. Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 – Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich
predsedov, podpredsedov a členov
11. Voľba členov komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
12. Informácia o petícii občanov okolitých bytových domov pri športovisku Cirkevného centra
voľného času
13. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 142/62
vo vlastníctve mesta Snina
14. Ústna informácia o podnikateľskom zámere – rekonštrukcia hotela Vihorlat
15. Súhlas so vstupom mesta do Lesopoľnohospodárskeho podielového družstva Snina
16. Zrušenie uznesenia MsZ č. 70/2015 zo dňa 25. 06. 2015 – zámer prevodu vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa
17. Zrušenie uznesenia MsZ č. 159/2012 zo dňa 05. 01. 2012 v znení uznesenia MsZ č.
325/2012 zo dňa 05. 11. 2012 – zámer vysporiadania vlastníckych práv – Rímskokatolícka
cirkev
18. Zrušenie uznesení MsZ – nezrealizované zámery
19. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/765 v k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Dagmar Chauturová
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parc. č. CKN 2147/23 a CKN
2147/22, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Štefan Andrejčík
21. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/867 v k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Anton Pľuta
22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/470 – Stanislav
Stebila a Silvia Stebila, Snina
23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov zastavaných stavbou vrátane
priľahlých pozemkov – parc. č. CKN 1224/141, CKN 1224/142 – RJR Stavby z dreva,
s. r. o., Stakčínska 2920, Snina
24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
nebytového priestoru č. 5 v BD so súp. č. 2655 a parc. č. CKN 1121/474 z dôvodu
osobitného zreteľa – Life Trade Development
25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/170 – Miroslav
Hirjak – EKOKLIMA, Pichne 87
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2588/121, CKN
2588/143, k. ú. Snina – BEKY, a. s. – alternatíva A
27. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 2520/65 – Pravoslávna cirkevná obec, Snina
28. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom časti pozemkov parc. č. CKN
2520/1, CKN 2520/65 z dôvodu osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec, Snina
29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemkov
parc. č. CKN 2588/31 a CKN 2588/32
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti parc. č. CKN 5066/135, k. ú. Snina – GABRIELA, n. o., Prešov
31. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemku z dôvodu osobitného
zreteľa pre neziskovú organizáciu GABRIELA, n. o.
4.
5.
6.
7.
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32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
pozemkov parc. č. CKN 621/13, CKN 621/3, CKN 2657/2
33. Zrušenie členstva mesta Snina v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín
a Horný Šariš
34. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Vnútorný ubytovací poriadok pre sociálny byt pre ľudí v núdzi
2. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – ALLMEDICAL, s. r. o.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

K bodu 2)

Žiadosť o určenie ceny odkupovaných pozemkov – Labanič a spol.

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
od p or ú č a
nevyhovieť žiadosti Mariána Labaniča a spol.
o zníženie kúpnej ceny dotknutých pozemkov o 50 % ceny stanovenej VZN mesta Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen mestskej rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

K bodu 3)

uznesenie č. 23/2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku – SBC GROUP, s. r. o.

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti spoločnosti SBC GROUP, s. r. o,
Jasenovská 1129, Humenné na odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/215, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --29

Mestská rada prijala

K bodu 4)

uznesenie č. 24/2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Hübner, Vaľko

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – nemôžeme im odpredať tento pozemok, pretože je na ňom vybudované
parkovisko a parkovisko je stavba. Komisie neodporúčajú odpredaj. Riešiť to môžeme zmenou
VZN, v ktorom sa ponížia poplatky pre taxikárov.
MUDr. Jozef Homza – sú tu taxislužby zo Stakčína a tiež nie všetci taxislužby zo Sniny platia
poplatky za parkovacie miesta.
JUDr. Ján Paľovčík – parkovacie miesta síce zaberajú, ale nemajú vyhradené parkovacie
miesta, preto neplatia poplatky. Môžeme to riešiť samostatným VZN, ktoré sa bude týkať
taxislužieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
a) nevyhovieť spoločnej žiadosti pána Hübnera Eduarda, bytom Snina a Norberta Kačalu,
bytom Snina a žiadosti pána Vaľka Miroslava, bytom Snina, ohľadom odkúpenia časti
pozemku,
b) pripraviť návrh zmeny VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bude znížená sadzba dane za užívanie
verejného priestranstva pre taxislužbu.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

K bodu 5)

uznesenie č. 25/2015

Schválenie náhradníka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom
dome na Ul. 1. mája v Snine

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a zaradiť do zoznamu náhradníkov pre mestské nájomné
byty na Ul. 1. mája - pre dvojizbový byt – Gabrielu Drančákovú, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
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proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

K bodu 6)

uznesenie č. 26/2015

Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské nájomné byty v Snine

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomné zmluvy na
uvoľnené mestské nájomné byty v Snine:
a) byt č. 42 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603 Snina, postaveného na pozemku parc.
č. CKN 7522/3, k. ú. Snina, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú Snina, pre:
Renáta Sochaničová, na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predlženia
o ďalších 6 mesiacov;
b) byt č. 70 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603 Snina, postaveného na pozemku parc.
č. CKN 7522/3, k. ú. Snina, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú Snina, pre:
Anna Vožňáková, na dobu určitú 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predlženia
o ďalších 6 mesiacov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

K bodu 7)

uznesenie č. 27/2015

Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku – Kotusová Mária

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
nevyhovieť žiadosti pani Kotusovej Márie, trvale
bytom Snina, o pridelenie stavebného pozemku ako náhradu za vyvlastnený pozemok.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --31

Mestská rada prijala

K bodu 8)

uznesenie č. 28/2015

Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta – Ul. Kalinčiakova

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – iná možnosť zriadenia prístupovej cesty tam nie je. Celkovo by nás to
stálo cca 9 tis. €.
JUDr. Ladislav Alušík – treba jednať s p. Haburajom, aby odkúpil preluku, ktorá tam teraz
bude nadbytočná – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine s ú h l a s í s odkúpením pozemku do vlastníctva mesta parc. číslo
CKN 1856/166 orná pôda o výmere 1 330 m2 za cenu 7,00 €/m2 od Igora Krupu, trvale bytom
Snina, za účelom riešenia prístupovej cesty k pozemkom dotknutých vlastníkov na Ul.
Kalinčiakovej.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass, Peter Vološin – 6 členov mestskej rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

K bodu 9)

uznesenie č. 29/2015

Rôzne

Nikto z členov mestskej rady nemal žiadne pripomienky ani podnety.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil MUDr. Jozef Homza, zástupca primátora mesta.
Snina 14. 09. 2015

MUDr. Jozef Homza
zástupca primátora
Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová, PhD.
prednostka MsÚ

Anton Vass

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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