Mestské zastupiteľstvo na svojom tridsiatom prvom zasadnutí dňa 12. 02. 2018 prijato tieto
uznesenia:
445/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia 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.
Hlasovanie za upravený písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin
– 15 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
nehlasoval: --446/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia
č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslankyňa
zdržali sa: JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Miroslav Suchý – 2 poslanci
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
447/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, schvaľuje
rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 183 603,- €
- zvýšenie výdavkov o 343 999,- €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 21 897,- €
- zníženie výdavkov o 12 484,- €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 179,- €

zmenu

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
13 561 997,- €
447 952,- €
1 000 179,- €
15 010 128,- €

Výdavky
12 239 219,- €
1 850 909,- €
560 000,- €
14 650 128,- €

Prebytok/Schodok
+ 1 322 778,- €
- 1 402 957,- €
+ 440 179,- €
+ 360 000,- €

Hlasovanie za písomný materiál:
za: Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav
Suchý, Anton Vass – 11 poslancov
proti: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin - 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková – 2 poslanci
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nehlasoval: --448/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb
zo dňa 11. 07. 2017, číslo 614/2017/ODSM. Text dodatku č. 1 tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --449/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č. 110/2011
v znení doplnku č. 1 schvaľuje
1. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina,
2. Investičný zámer Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina,
3. Investičný zámer Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina – zámková dlažba,
4. Investičný zámer Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava.
Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --450/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší v uznesení MsZ č. 416/2017 zo dňa 14. 12. 2017 časť
„volí Romana Telváka, trvale bytom Snina, Štúrova xxxx/xxx, za člena komisie bytovej, sociálnej
a zdravotníckej“, volí za člena Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej pri MsZ v Snine pána
Romana Telváka, nar. DD.MM.RRR, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Snina, Štúrova xxxx/xxx.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák,
Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
451/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 7815, k. ú. Snina,
v časti C, pod V – 857/13 – zrušenie vecného bremena k pozemkom parc. č. CKN 1121/444, CKN
1121/482 a CKN 1121/483, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta
Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560, za rovnakých podmienok a rovnakú kúpnu cenu
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na základe Kúpnej zmluvy č. 72/2013/Pr zo dňa 14. 11. 2013, pre žiadateľa: Europrojekt Lambda 11
SK, s. r. o., IČO: 35873060, so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovala: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
452/2018
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 nakladania s hnuteľným majetkom
obce - prenájom hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je
rozšírená časť plynovodu na Ul. palenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a STL
pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4 a č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné
1,- €/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --453/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podľa ustanovenia § 21 ods. 2 VZN mesta Snina č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov, odpustenie nájomného vo výške 26 074,50 €
za prenájom skládky komunálneho odpadu za 1. štvrťrok 2018 pre Verejnoprospešné služby Snina,
s. r. o., Budovateľská 2202/10, IČO: 43904157.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --454/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Snina za
rok 2017.

3

Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Ing.
Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --455/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na
sídlisku I a II.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Ing.
Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --456/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu hospodárenia
na ZŠ P. O. Hviezdoslava za roky 2014 – 2017.
Termín: február 2018
Hlasovanie za poslanecký návrh JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Martin Šebák, Mgr.
Mária Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovali: Mgr. Erik Cap, MUDr. Miroslav Suchý – 2 poslanci
457/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledku kontrolnej činnosti ku
dňu 12. 02. 2018.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --458/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine
kontrolóra za rok 2017.

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného
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Hlasovanie za písomný materiál:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
459/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine. Text doplnku tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Príloha k uzneseniu MsZ č. 445/2018:

MESTO SNINA
DOPLNOK č. 6
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 115/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území mesta Snina
Návrh doplnku VZN:
- spracovalo: oddelenie finančné a útvar školstva a regionálneho rozvoja
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 26. 01. 2018
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 26. 01. 2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku VZN do (včítane): 09. 02. 2018
Doručené pripomienky v počte: 1
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN uskutočnené dňa: 12. 02. 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN doručené poslancom dňa: 12. 02. 2018
Doplnok VZN schválený Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 12. 02. 2018 uznesením č. 445/2018
Doplnok VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13. 02. 2018; zvesený dňa 28. 02. 2018
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: od 13. 02. 2018
do 28. 02. 2018
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 28. 02. 2018

Doplnok VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2018
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na Doplnku č. 6 VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 115/2012 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 1, 2, 3, 4 a 5 sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 znie:
„1. Mesto Snina poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre jednotlivé školské
zariadenia so sídlom na území mesta Snina vo výške vypočítanej vynásobením rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) a finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu, prípadne upravených finančných prostriedkov u materských škôl a školských klubov
detí.
Mesto Snina určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) takto:
a) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania
920,00 €
b) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania
404,00 €
c) dieťa materskej školy
2 215,00 €
z toho: - pre samotnú materskú školu
1 860,00 €
- pre školské stravovanie v materskej škole
355,00 €
d) dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
140,00 €
e) dieťa školského klubu detí
455,00 €
f) žiak základnej školy na financovanie školského stravovania
130,00 €
g) prepočítané dieťa centra voľného času
180,00 €.
Mesto Snina určuje výšku upravených finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa
rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) takto:
- výška finančných prostriedkov uvedená pod písm. c) prvá odrážka tohto odseku (pre samotnú
materskú školu) a pod písm. e) tohto odseku (dieťa školského klubu detí) sa zvýši o sumu
vypočítanú vynásobením uvedenej výšky finančných prostriedkov a počtu pedagogických
zamestnancov počítaných úväzkovo k 15. 09. začínajúceho školského roka zaradených
v platovej triede 9 vynásobených koeficientom 0,0060, v platovej triede 10 vynásobených
koeficientom 0,0115, v platovej triede 11 vynásobených koeficientom 0,0223, s kreditovým
príplatkom 6 % vynásobených koeficientom 0,0032 a s kreditovým príplatkom 12 %
vynásobených koeficientom 0,0064.“
Čl. II
Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina nadobúda účinnosť 01. 03. 2018.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 446/2018:

MESTO SNINA
DOPLNOK č. 2
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 123/2014
o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
Návrh doplnku VZN:
- spracovalo: oddelenie sociálnych vecí a rodiny
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 18. 01. 2018
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa:18. 01. 2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku VZN do (včítane): 09. 02. 2018
Doručené pripomienky v počte: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN uskutočnené dňa: ......................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN doručené poslancom dňa: ........................
Doplnok VZN schválený Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 12. 02. 2018 uznesením č. 446/2018
Doplnok VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13. 02. 2018; zvesený dňa 28. 02. 2018
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: od 13. 02. 2018
do 28. 02. 2018
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 01. 03. 2018

Doplnok VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 písm. a) s použitím § 17 zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyd
á v a pre územie mesta Snina Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti.
Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa mení a znie:
„Jednorazovú dávku možno poskytnúť len občanovi (žiadateľovi) s trvalým pobytom na území
mesta Snina, ktorý:
a) sa nedopustil priestupku, alebo nespáchal trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním
žiadosti žiadateľa o poskytnutie jednorazovej dávky. V prípade spáchania priestupku môžu
členovia BSZ komisie prehodnotiť žiadosť a odporučiť priznať jednorazovú dávku. Kontrola
žiadateľa v príslušných evidenciách sa vykoná v priebehu posudzovania žiadosti v súčinnosti
s Policajným zborom Slovenskej republiky, Okresným úradom a Mestskou políciou,
b) nemá členov domácnosti vymedzených v § 2 tohto VZN, ktorí sa dopustili priestupku, alebo
spáchali trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním žiadosti žiadateľa o poskytnutie
jednorazovej dávky. V prípade spáchania priestupku môžu členovia BSZ komisie prehodnotiť
žiadosť a odporučiť priznať jednorazovú dávku. Kontrola členov domácnosti v príslušných
evidenciách sa vykoná v priebehu posudzovania žiadosti v súčinnosti s Policajným zborom
Slovenskej republiky, Okresným úradom a Mestskou políciou,
c) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky:
- miestne dane, miestny poplatok za komunálny odpad (potvrdí oddelenie finančné),
- nájom a služby spojené s užívaním bytu, neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.
(potvrdí oddelenie právne, správy majetku a služieb),
d) nemá neplnoleté dieťa, ktoré si riadne neplní povinnú školskú dochádzku (potvrdí príslušná
základná škola).“
2. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa text: „ak žiadateľ splnil podmienky nároku na priznanie jednorazovej
dávky“.
3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma 35,- € mení na sumu 65,- €.
Čl. II.

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2018.
Snina 17. 01. 2018
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Prílohy uznesenia MsZ č. 448/2018:
Číslo z Registra zmlúv Úradu PSK:

Dodatok č.

Dodatok č. 1 ku Zmluve o združení právnických osôb č. 614/2017/ODSM
uzavretý podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 18 ods. 3 a nasl. Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Článok 1
Účastníci združenia
1) Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „PSK”)
2) Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Mesto”)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
37 870 475
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Ing. Štefan Milovčík, primátor
Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 369//1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
00 323 560
Prima banka Slovensko, a. s.
SK14 5600 0000 0042 0596 3001

(spolu aj ako: ,,účastníci združenia/zmluvné strany“)
Účastníci združenia v súlade s Článkom 6 Zmluvy o združení právnických osôb č. 614/2017/ODSM
zo dňa 11. 07. 2017 uzatvárajú tento Dodatku č. 1 v nasledujúcom znení:
Článok 2
Výška podielov zmluvných strán
1) Účastníci združenia sa dohodli, že výška podielov na nehnuteľnom majetku nadobudnutom
spoločnou činnosťou je určená nasledovne:
Mesto Snina
–
81,065 %,
Prešovský samosprávny kraj
–
18,035 %.
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2) Pri určení výšky podielov bola zohľadnená skutočnosť, že Mesto Snina zabezpečilo vybudovanie
futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom v hodnote 554.470,01 €. Na financovanie boli
použité finančné prostriedky PSK v sume 100.000,00 €, finančné prostriedky z projektu
budovania umelých ihrísk v rámci programu UEFA HatTrick IV. vo výške 120.000,00 € a vlastné
prostriedky Mesta vo výške 334.470,01 €.
3) Vzhľadom k tomu, že majetok nadobudnutý spoločnou činnosťou sa v súlade so Zákonom č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) nezapisuje do katastra nehnuteľností, vyporiadanie podielov na majetku
nadobudnutom spoločnou činnosťou sa vykoná formou finančného prevodu majetku za cenu
a podmienok schválených Zastupiteľstvom PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
4) Na prevod spoluvlastníckeho podielu sa vzťahuje § 140 Občianskeho zákonníka.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Účastníci združenia vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu, ich vôľa je určitá a ničím neobmedzená, výslovne
prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom po podpísaní každý z účastníkov
združenia dostane tri rovnopisy.
3) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi združenia a účinnosť
deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, s prihliadnutím na ustanovenie § 5a ods. 13 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4) Mesto a PSK sa zaväzujú do 3 dní odo dňa zverejnenia vzájomne si oznámiť dátum zverejnenia
Dodatku č. 1.
V Prešove dňa:
.......................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
V Snine dňa:
...........................................................
Ing. Štefan Milovčík
primátor Mesta Snina
Tento Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:
Tento Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa:
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Prílohy uznesenia MsZ č. 449/2018:

Investičný zámer
Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina
1. Stavba:
Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina
2. Stavebník:
Materská škola, Budovateľská 2205/12, Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný na pozemkoch parc. č. C KN 5971/4, 5971/14, k. ú. Snina, v areáli MŠ,
Budovateľská 2205/12, Snina. Pozemky parc. č. C KN 5971/4, 5971/14, k. ú. Snina, je vo vlastníctve
mesta Snina a v správe MŠ, Budovateľská 2205/12, Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ na rozvoj detských
pohybových aktivít najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových, lepších
a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj
iných vekových kategórií.
1. Rozsah zámeru:
- osadenie detských hracích prvkov v súlade STN EN 1176 vrátane dopadových plôch v súlade
s STN 1177 v súlade s technickými požiadavkami stanovenými Úradom vlády SR uvedenými
v prílohe č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2018. Vybavenie detského ihriska bude bezúdržbové.
6.Realizácia:
Stavba bude realizovaná len v prípade získania dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok
2018.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Detské ihrisko pri MŠ Budovateľská Snina“ sa nepredpokladá negatívny vplyv
na životné prostredie.
Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov, tzv. EIA.
8. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
9. Predprojektová príprava:
-
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Investičný zámer
Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina
1. Stavba:
Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina
2. Stavebník:
Materská škola, Palárikova 1630/29, Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný na pozemku parc. č. C KN 2224/25, k .ú. Snina, v areáli MŠ, Palárikova
1630/29, Snina. Pozemok parc. č. C KN 2224/25, k. ú. Snina, je vo vlastníctve mesta Snina a v správe
MŠ, Palárikova 1630/29, Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ na rozvoj detských
pohybových aktivít najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových, lepších
a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj
iných vekových kategórií.
5.Rozsah zámeru:
- osadenie detských hracích prvkov v súlade STN EN 1176 vrátane dopadových plôch v súlade
s STN 1177 v súlade s technickými požiadavkami stanovenými Úradom vlády SR uvedenými
v prílohe č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2018. Vybavenie detského ihriska bude bezúdržbové.
6.Realizácia:
Stavba bude realizovaná len v prípade získania dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok
2018.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Detské ihrisko pri MŠ Palárikova Snina“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na
životné prostredie.
Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.,z. o posudzovaní
o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov, tzv. EIA.
8. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
9. Predprojektová príprava:
-
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Investičný zámer
Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina
1. Stavba:
Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina - zámková dlažba
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina, na pozemkoch parc. č. C KN 5066/343, 5066/252,
k.ú. Snina, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina je rekonštrukcia
jestvujúcej spevnenej plochy z liateho asfaltu formou pokládky zámkovej dlažby vrátane vysprávok
a nevyhnutných úprav vpustí, šácht a poklopov inžinierskych sietí.
4. Rozsah zámeru:
- rekonštrukcia námestia formou pokládky zámkovej dlažby vrátane vybúrania starého liateho asfaltu,
vysprávok podkladných vrstiev a úprav vpustí, šácht a poklopov.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Rekonštrukcia Námestia Božieho milosrdenstva Snina sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie podmienky
predovšetkým pre parkovanie obyvateľov mesta. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších
predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy: 7. Predprojektová príprava: -
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Investičný zámer
Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom
doľava
1. Stavba:
Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského, časť pred mostom doľava
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina, na pozemkoch parc. č. C KN 2147/16, 2578, k. ú.
Snina, parc. č. C KN 2147/16, k. ú. Snina, je vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského – časť pred mostom doľava je
výstavba novej miestnej asfaltovej komunikácie.
4. Rozsah zámeru:
- výstavba asfaltovej komunikácie v súlade s platnými predpismi
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Výstavba miestnej komunikácie Ul. Jesenského – časť pred mostom doľava sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie
podmienky predovšetkým pre prístup k nehnuteľnostiam v danej lokalite.
6. Iné vplyvy: 7. Predprojektová príprava: -
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Príloha uznesenia MsZ č. 459/2018:

Tento doplnok k rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť dňa 12. 02. 2018

DOPLNOK č. 1
K
ROKOVACIEMU PORIADKU
KOMISIÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SNINE
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo následovné uznesenie:
Čl. I
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Snine sa mení a dopĺňa takto:
1. V Článku 2 ods. 9 sa za písm. c) vkladajú písmená d) a e), ktoré znejú:
„ d) kontrolujú plnenie prijatých uznesení komisie,
e) upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne
prispievajú k ich odstráneniu.“
2. V Článku 6 sa za ods. 6 vkladá odstavec 8, ktorý znie:
„8. Podľa prerokovanej veci môžu byť k jednotlivým bodom programu prizývaní
primátor mesta, zástupca primátora mesta, hlavný kontrolór mesta, prednosta
mestského úradu, náčelník mestskej polície a vedúci oddelení mestského úradu,
riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditelia
obchodných spoločností založených mestom, ako aj ďalšie osoby z radov odborníkov
podľa uváženia komisie.“
3. Za Článok 6 sa vkladá Článok 6a, ktorý znie:
„Článok 6a
Zápisnica zo zasadnutia komisie
1. Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä:
a) dátum a miesto zasadnutia komisie,
b) kto viedol zasadnutie komisie,
c) schválený program zasadnutia komisie,
d) stručný obsah diskusie k jednotlivým prerokovaným bodom programu, návrhy
na uznesenie, výsledky hlasovania v rozsahu: za, proti, zdržal sa hlasovania,
e) prijaté uznesenie,
f) prezenčná listina zo zasadnutia.
2. Člen komisie má právo žiadať, aby jeho vyjadrenie, resp. stanovisko bolo doslovne
zaznamenané v zápisnici. V takom prípade člen komisie garantovi doslovne nadiktuje
znenie svojho vyjadrenia, resp. stanoviska.“
Čl. II
Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine bol schválený Mestským
zastupiteľstvom v Snine dňa 12. 02. 2018. uznesením číslo 459/2018 a nadobúda účinnosť dňa
12. 02. 2018.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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