ZÁPISNICA
z trinásteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 15. 06. 2016
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass
Peter Vološin

Neprítomný: Ing. Marián Kníž
Prizvaný:

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 17. 06. 2016
2. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1.
mája v Snine - Kováč
3. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Anton Vass
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje stiahnuť materiály č. 28 a 29 na základe písomnej žiadosti
p. Kostišče.
Hlasovanie za návrh JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, , Peter Vološin – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
nehlasoval: --Návrh JUDr. Alušíka nebol schválený.

Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 17. 06. 2016
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 17. 06. 2016
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
JUDr. Ladislav Alušík – správy sú veľmi obsiahle a obsahujú veci, ktoré sú úplne zbytočné.
Nie je to zmyslom kontroly. Zmyslom kontroly je výsledok kontroly. Tabuľky sú bezvýznamné.
Peter Vološin – so spracovanou správou je spokojný. Poslanci aspoň majú prehľad.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
činnosti ku dňu 17. 06. 2016.

berie na

v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej

Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Boris Pargáč – niekoľko týždňov pred zasadnutím MsR e-mailom požiadal poslancov
o spoluprácu pri tvorbe plánu práce, nikto nereagoval.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje doplniť plán kontrolnej činnosti o bod:
- kontrola činnosti Centra voľného času,
- kontrola všetkých poistných zmlúv,
- kontrola stavu majetkovo právneho vysporiadania pozemkov užívaných mestom,
- kontrola vymáhania pohľadávok mesta (okrem odpadu).
Hlasovanie za návrh JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržala sa: Mgr. Ľubov Reháková – 1 členka rady
nehlasoval: --Návrh JUDr. Alušíka nebol schválený.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
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Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

5. VZN mesta Snina o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Nadežda Lazoríková, referentka oddelenia výstavby,
ÚP, ŽP a SP.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje doplniť, aby sa v domácnosti, kde je ZŤP/S osoba, zvýšil
počet nádob o 1 ks, ak o to požiadajú – úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi v znení doplnkov, s ch v a ľ u j
e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. ..../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina.
Hlasovanie za zmenené znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

6. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, referentka oddelenia výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine po prerokovaní predloženého návrhu b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch.
Miroslavom Roháľom.
2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina.
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3. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Snina sú základným územnoplánovacím
dokumentom na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným
podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na
územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta.
4. Výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina podľa
§ 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Okresným úradom, Odbor výstavby a bytovej politiky
Prešov vyjadrenom v stanovisku č. OÚ-PO-OVBPI-2015/48180/133897 zo dňa 25. 11.
2015,
s ú h l a s í s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov
č. 6 Územného plánu mesta Snina, s ch v a ľ u j e
1.

podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 6 Územného
plánu mesta Snina vypracované Stavoprojektom, s. r. o., Prešov, Ing. arch. Stanislavom
Dučayom, Jarkova 31, Prešov,

2.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. ...../2016, ktorým sa podľa § 27 ods. 3
stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Snina.

Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

7. Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1 – 5
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5. Text doplnku č.
6 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --4

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

8. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – zákon č. 351 z roku 2011 upravuje optické siete. Zákon im umožňuje
siete uložiť a pozemok uviesť do pôvodného stavu. Ak sa nedohodneme na uvedených sadzbách,
siete uložia, pretože to im mesto zakázať nemôže, ale o cene rozhodne súd. V Humennom tieto siete
uložili bezodplatne, tak sa dohodli. Veľa miest ide podľa cien znaleckých posudkov, kde sa cena za
zriadenie vecného bremena pohybuje od 2,50 € do 9,- €. Ak s cenou nebudú súhlasiť, môžeme to dať
na súd, ktorý určí cenu. Je možné uviesť tam, že jednorazová cena bude určená na základe znaleckej
ceny a s tým, že náklady za znalecký posudok bude znášať firma.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov č. 1, 2 a 3. Text doplnku č. 4 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin - 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

9. Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snina
a členov komisií pri MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana Rosičová,
PhD., prednostka MsÚ Snina.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine v znení
doplnkov č. 1 a 2.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --5

Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

10. Záverečný účet mesta Snina za rok 2015
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2015,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015
a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 277 681,27 €,
− z peňažných fondov vo výške 224 452,96 €,
− z prostriedkov príjmových finančných operácií z roku 2014 vo výške 40 000 €.
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2015 takto:
− nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády na športovú halu vo výške 443 000,- € použiť v roku
2016,
− nepoužité prostriedky z finančného príspevku na Domov pokojnej staroby vrátiť na
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. 03. 2016 v sume 56 702,56 €,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 119,71 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 96 666,80 € previesť do rezervného fondu,
− prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 22 916,79 € previesť do rezervného fondu.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

11. Investičný zámer Odkanalizovanie dažďových vôd na Ul. hámorskej v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Odkanalizovanie dažďových vôd na Ul.
hámorskej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

12. Prijatie úveru na financovanie istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej
medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s prijatím úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s., vo výške maximálne 217 679,- €
s dobou splatnosti 42 mesiacov na financovanie istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“
uzatvorenej medzi mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol. (ďalej
len „Úver“),
2. s podpisom blanko zmenky ako zabezpečenia Úveru,
p o v e r u j e primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby ako zástupca mesta Snina uzatvoril so
Všeobecnou úverovou bankou, a. s., Zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj
všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

13. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
JUDr. Ladislav Alušík – ktorému zápasníckemu klubu ide navýšenie dotácie o 3 000,- €?
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Ing. Jana Rosičová, PhD. – dotácia ide zápasníckemu klubu p. Capa.
Ing. Boris Pargáč – navrhuje, aby sa dotácie riešili iba raz v roku a to pri schvaľovaní rozpočtu
na príslušný kalendárny rok.
Ing. Štefan Milovčík – peniaze by sa mali dávať a mali by sa využívať zmysluplne. Preto sa od
rozdeľovania dotácií dištancuje.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 273 446 €
- zvýšenie výdavkov o 296 599 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 200 000 €
- zvýšenie výdavkov o 1 005 499 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 859 749 €
- zvýšenie výdavkov o 31 097 €
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
11 452 391 €
570 000 €
1 889 949 €
13 912 340 €

Výdavky
10 821 406 €
2 656 101 €
434 833 €
13 912 340 €

Prebytok/Schodok
+ 630 985 €
- 2 086 101 €
+ 1 455 116 €
0€

Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

NEODPORÚČA
14. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2016
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2016.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --8

nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

15. Zmena uznesenia MsZ č. 10/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie mestskej rady a voľba
jej členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana Rosičová,
PhD., prednostka MsÚ Snina.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmenu uznesenia MsZ č. 10/2015 zo dňa
27. 01. 2015, o d v o l á v a MUDr. Jozefa Homzu, poslanca MsZ, z funkcie člena MsR na základe
jeho písomného vzdania sa, v o l í Mgr. Petra Hasina, poslanca MsZ, za člena MsR v Snine.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

16. Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba predsedov, podpredsedov a členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Mihaliková, poverená vedením oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a na základe písomného vzdania sa Bc. Zlaťu
Fundákovú, pracovníčku finančného oddelenia, z funkcie garanta komisie mládeže, kultúry, športu
a návrhov na poskytovanie grantov, do ktorej bola zvolená uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa
27. 01. 2015.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016
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17. Zmena uznesenia MsZ č. 186/2016 zo dňa 17. 03. 2016
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Boris Pargáč – dané uznesenie nemá oporu v zákone, preto predkladá návrh na zmenu
uznesenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č.
186/2016 zo dňa 17. 03. 2016, ktoré bude po zmene znieť takto:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi mesta vykonať v termíne do
30. 06. 2016 kontrolu vyúčtovania všetkých dotácií poskytnutých mestom za roky 2014 a 2015.“
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

18. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č.
CKN 5066/35 pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, časti pozemku parcely číslo CKN 5066/135, ktorá bude
zastavaná stavbou blokovej/kioskovej trafostanice s príslušenstvom, pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s., Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016
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19. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Beky, a. s., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – vecné bremeno sa týka areálu bývalého Vihorlatu, takže je už
bezpredmetné. Preto odporúča schváliť tento materiál.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 10702, k. ú.
Snina, v časti C:
- pod V – 60/05 – zrušenie vecného bremena spočívajúce v práve prístupu oprávneného
z vecného bremena cez pozemok parc. č. CKN 5907/431 po obvykle používanej komunikácii
k parcelám CKN 5907/37, CKN 5907/88 a CKN 5907/97,
- pod V – 61/05 – zrušenie vecného bremena, spočívajúce v práve prístupu oprávneného
z vecného bremena cez pozemok parc. č. CKN 5907/431 po obvykle používanej komunikácii
k stavbám s. č. 4431 na parcele č. CKN 5907/37, s. č. 4446 na parcele č. CKN 5907/96, s. č.
4447 na parcele č. CKN 5907/97, s. č. 4438 na parcele č. CKN 5907/88,
pre povinného z vecného bremena: Beky, a. s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina, IČO: 36 464 350,
zastúpená predsedom predstavenstva – Dušanom Brečkom, trvale bytom Kamenica nad Cirochou.
Oprávneným z vecného bremena je: Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 00 323 560,
zastúpené Ing. Štefanom Milovčíkom – primátorom mesta.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

20. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Hakulin Michal a Verona
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 4739, k. ú.
Snina, v časti C, pod V – 854/12 – zrušenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. CKN 1121/386
a CKN 1121/436, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 00 323 560, v zmysle Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva
k nehnuteľnostiam č. 59/2012/Pr zo dňa 06. 11. 2012, pre žiadateľov: Hakulin Michal, rod. Hakulin
a Hakulinová Verona, rod. Slivková, obaja trvale bytom Brezovec.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
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proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj podielu pozemku parc. č. CKN 183/29 vo
vlastníctve mesta Snina – Halászová Miroslava, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – byt jej bol odpredaný ešte v roku 2001, ale došlo k chybe a s bytom jej
nebol odpredaný podiel pozemku k bytu. Preto odporúča tento materiál schváliť.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj spoluvlastníckeho podielu 59/769 k pozemku parc. č. CKN 183/29, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 315 m2, zap. na LV č. 6700, k. ú. Snina, ktorý
prislúcha bytu č. 5 na 1. poschodí, vchod 1 v bytovom dome s. č. 1006 na Ul. J. Kráľa v Snine,
postaveného na pozemku parc. č. CKN 183/29 a zapísaného na LV č. 4806, k. ú. Snina, za cenu
119,55 € pre vlastníčku predmetného bytu: Miroslava Halászová, rod. Romanová, trvale bytom Snina
do výlučného vlastníctva s tým, že kupujúca uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
Prevod a cena podielu pozemku je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu vo vlastníctve Mesta Snina – Vladimír
Koco, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj bytu č. 61 na 5. poschodí, vchod 2 v bytovom dome s. č. 1603 na Ul.
Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3 a zapísaného na LV č. 7817,
k. ú. Snina, a spoluvlastníckeho podielu 52/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu 52/4684 k pozemku parc. č. CKN 7522/3, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, za
cenu 4 639,35 € pre žiadateľa: Vladimír Koco, rod. Koco, trvale bytom Snina do výlučného
vlastníctva s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákonom
o majetku obcí.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

23. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/413, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Čopíková Anna a spol.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiály č. 23 až 27 – ide o pozemky, ktoré majú vlastníci priľahlých
pozemkov ohradené a roky ich užívajú. Preto odporúča tento materiál schváliť.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to: pozemok parc. č. CKN 1813/413, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 103 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do podielového
vlastníctva týchto dotknutých vlastníkov:
- Anna Čopíková, rod. Bajusová, trvale bytom Snina, v podiele 1/2,
- Peter Čopík, rod. Čopík, trvale bytom Snina, v podiele 1/10,
- Ján Čopík, rod. Čopík, trvale bytom Snina, v podiele 2/10,
- Mária Dická, rod. Čopíková, trvale bytom Snina, v podiele 1/10,
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- Anna Harmaňošová, rod. Čopíková, trvale bytom Snina, v podiele 1/10.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a žiadatelia sú podielovými vlastníkmi priľahlého pozemku parc. č. CKN 1819/2
a následne aj parcely č. CKN 1819/3 a rodičovského rodinného domu so s. č. 1187 postaveného
na predmetnej parcele. Parcelu č. CKN 1813/413 užívajú spoločne už niekoľko rokov ako záhradu a
chcú si ju majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/413, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 103 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do podielového
vlastníctva týmto vlastníkom:
- Anna Čopíková, rod. Bajusová, trvale bytom Snina, v podiele 1/2,
- Peter Čopík, rod. Čopík, trvale bytom Snina, v podiele 1/10,
- Ján Čopík, rod. Čopík, trvale bytom Snina, v podiele 2/10,
- Mária Dická, rod. Čopíková, trvale bytom Snina, v podiele 1/10,
- Anna Harmaňošová, rod. Čopíková, trvale bytom Snina, v podiele 1/10.
za cenu 288,51 € za výmeru 103 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66,- € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu v alikvotnej čiastke v závislosti
od výmery prevádzanej parcely.
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) – 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/414, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Haburaj Jozef s manželkou
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina a to:
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- pozemok parc. č. CKN 1813/414, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 172
m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva Jozefa Haburaja, rod.
Haburaj a Magdalény Haburajovej, rod. Bachurová, obaja trvale bytom Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný
a žiadatelia vlastnia priľahlý pozemok parc. č. CKN 1820/2 a následne aj parcelu č. CKN
1820/3, na ktorej je postavený rodinný dom so s. č. 1186, v ktorom býva so svojou rodinou.
Parcelu č. CKN 1813/414 užívajú už niekoľko rokov ako záhradu a chcú si ju majetkovo
právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/414, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 172 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva,
Jozefa Haburaja, rod. Haburaj a Magdalény Haburajovej, rod. Bachurová, obaja trvale bytom
Snina, za cenu 369,24 € za výmeru 172 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66,- € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu v alikvotnej
čiastke v závislosti od výmery prevádzanej parcely.
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) – 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/412, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Labanič Marián
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.

Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, a to:
- pozemok parc. č. CKN 1813/412, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 113
m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Mariána Labaniča, rod. Labanič, trvale
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bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je
pre mesto prebytočný a žiadateľ je výlučným vlastníkom priľahlého pozemku parc. č. CKN
1818/2 a následne aj parcely č. CKN 1818/3 a rodinného domu so s. č. 1189 postaveného na
predmetnej parcele, v ktorom býva so svojou rodinou. Parcelu č. CKN 1813/412 užíva už
niekoľko rokov ako záhradu a chce si ju majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/412, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 113 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva,
Mariána Labaniča, rod. Labanič, trvale bytom Snina, za cenu 300,21 € za výmeru 113 m2
s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej
parcely.
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) – 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

26. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/411, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Niskáčová Katarína
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, a to:
- pozemok parc. č. CKN 1813/411, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
266 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Kataríny Niskáčovej, rod.
Labičová, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a žiadateľka je výlučnou vlastníčkou priľahlého
pozemku parc. č. CKN 1817/2 a následne aj podielovo vlastní parcelu č. CKN 1817/1, na
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ktorej je postavený rodinný dom. Parcelu č. CKN 1817/411 užíva už niekoľko rokov a chce
si ju majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/411, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 266 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva,
Kataríny Niskáčovej, rod. Labičová, trvale bytom Snina, za cenu 501,- € za výmeru 266 m2
s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej
parcely.
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) – 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

27. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/362, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Potucká Monika
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, a to:
- pozemok parc. č. CKN 1813/362, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
266 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Moniky Potuckej, rod. Havejová,
trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný
pozemok je pre mesto prebytočný a žiadateľka je výlučnou vlastníčkou priľahlého pozemku
parc. č. CKN 1821/2 a následne aj parcely č. CKN 1821/3 a rodinného domu so s. č. 1185
postaveného na predmetnej parcele, v ktorom býva so svojou rodinou. Parcelu č. CKN
1813/362 užíva už ako záhradu a chce si ju majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/362, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 266 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva,
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Moniky Potuckej, rod. Havejová, trvale bytom Snina, za cenu 501,- € za výmeru 266 m2
s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej
parcely.
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) – 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

28. Zmluvný prevod nehnuteľností priamym predajom – odpredaj pozemkov parc. č. CKN
4264/44 a CKN 4264/45, k. ú. Snina – Miroslav Kostišče
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiál je pripravený v zmysle zámeru, komisie odporúčajú tento
materiál schváliť. Čo sa týka stavby na uvedenom pozemku, stále ide o čiernu stavbu. P. Kostišče
stále tvrdí, že ho ideme obmedziť v prístupe k jeho stavbe, čo nie je pravda. Prístup k svojej stavbe
bude mať aj po schválení týchto materiálov.
Miroslav Kostišče – asi 8 rokov žiada o odkúpenie pozemku. Má záujem o kúpu pozemku, ale
keď ho odkúpi, nebude mať prístup k svojej stavbe. Ide síce o čiernu stavbu, ale chce ju zlegalizovať.
Preto podal žiadosť, aby sa z rokovania stiahli materiály č. 28 a 29. Upozorňuje, že schválením
materiálu č. 29 sa obmedzí prístup k svojim pozemkom aj firme Beky, a. s.
Ing. Štefan Milovčík – ako predkladateľ materiálu navrhuje tieto materiály stiahnuť z rokovania
MsZ.
Písomný 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 pozemkov vytvorených GP č.
46053328-12/2016 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného
dňa 27. 01. 2016 pod G1-19/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 4264/1, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 1 549 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta:
18

- parc. č. CKN 4264/44, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 101 m2, za cenu 30 300,- €,
t. j. 300,- €/m2,
- parc. č. CKN 4264/45, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 122 m2, za cenu 3 660,- €,
t. j. 30,- €/m2,
do vlastníctva kupujúceho: Miroslav Kostišče, rod. Kostišče, trvale bytom Topoľa, za cenu 33 960,€ v sumáre za oba pozemky.
Podmienkou prevodu je úhrada všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľností
a nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností
Cena pozemkov bola určená na základe znaleckého posudku č. 21/2016 zo dňa 08. 04. 2016
znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1
a § 13 ods. 1, ods. 7 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3.
Prevod nehnuteľností 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.
STIAHNUTÉ
29. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov par. č. CKN 4264/1, 4264/46,
4264/47, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Anna Dunajová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o tieto nehnuteľností pozemkov vytvorené GP č. 46053328-12/2016 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 27. 01. 2016 pod
G1-19/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 1 549 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 533 m2,
- parc. č. CKN 4264/46, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 393 m2,
- parc. č. CKN 4264/47, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 400 m2,
vo vlastníctve mesta do vlastníctva Anny Dunajovej, rod. Dická, trvale bytom Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že táto dotknutá žiadateľka je vlastníčkou priľahlého
pozemku parc. č CKN 4025/1 a parcelu č. CKN 4264/1 užíva už niekoľko rokov a chce si ju
majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov vytvorených GP č. 46053328-12/2016 vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa
27. 01. 2016 pod
G1-19/2016, odčlenením z pozemku parc. č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 1 549 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina:
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- parc. č. CKN 4264/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 533 m2,
- parc. č. CKN 4264/46, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 393 m2,
- parc. č. CKN 4264/47, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 400 m2,
do vlastníctva Anny Dunajovej, rod. Dická, trvale bytom Snina, za cenu 2 587,- € za celkovú výmeru
1 326 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností.
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) – f), 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.
STIAHNUTÉ
Vo vedení mestskej rady pokračoval Anton Vass, zástupca primátora mesta.
30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom – odpredaj pozemku parc. č. CKN
2238/36 – Marcela Galandová – GAMECO
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný 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 so zriadením vecného bremena – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 2238/36, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 182 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-62/2016 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 13. 04. 2016 pod G1-108/2016,
zlúčením a následným rozdelením pozemkov parcelné číslo CKN 2238/4, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 177 m2 a CKN 2238/25, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 778 m2, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 7 280,- €, t. j.
40,- €/m2, určenú na základe znaleckého posudku č. 36/2016 zo dňa 25. 05. 2016 znalca Ing. Jozefa
Galandu, Boženy Nemcovej 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
pre kupujúcu: Marcela Galandová, rod. Saksunová, trvale bytom Snina, podnikajúca pod obchodným
menom Marcela Galandová – GAMECO, IČO: 40116000, miesto podnikania Komenského 2827105,
069 01 Snina s tým, že kupujúca uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, náklady
za vyhotovenie GP a náklady za vypracovanie znaleckého posudku. Kupujúcej je známe, že na
pozemku parc. č. CKN 2238/4 a CKN 2238/25 sú uložené inžinierske siete. Súčasťou predmetného
prevodu je aj zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 2238/36 v prospech:
Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
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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 v znení doplnkov 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 znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

31. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2520/65 z dôvodu
osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. 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 a v správe Základnej školy,
Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina, Sládkovičova 366/70,
069 01 Snina, IČO: 31987761, zastúpenú duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce
– Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom.
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.
CKN 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;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 2520/65, druh pozemku – záhrady,
o výmere 337 m2, zap. na LV č. 5038, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina a v správe
Základnej školy, Študentská 1446, 069 01 Snina, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Snina,
Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina, IČO: 31987761, zastúpenú duchovným správcom
Pravoslávnej cirkevnej obce – Prot. Mgr. Igorom Kerekaničom za symbolickú cenu 1,- €,
s podmienkou úhrady všetkých nákladov spojených s vkladom do katastra nehnuteľností.
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Týmto zmluvným prevodom sa zároveň zriaďuje predkupné právo – právo na odkúpenie
pozemku parc. č. CKN 2520/65, 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 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.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

32. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 655/2005 zo dňa 06. 10. 2005,
s ch v a ľ u j e
a) Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku
1 a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na prenájom nehnuteľného majetku mesta pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina,
IČO: 37796232, Pčolinská 1405, 069 01 Snina, zastúpené MVDr. Vladislav Juško.
Predmetom nájmu sú pozemky:
- parc. č. CKN 7527/19, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 3 523 m2,
- parc. č. CKN 7527/20, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 114 m2,
- parc. č. CKN 7527/23, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, o výmere 75 m2,
- parc. č. CKN 7527/24, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, o výmere 292 m2,
- parc. č. CKN 7527/25, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, o výmere 24 m2,
- parc. č. CKN 7527/26, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, o výmere 193 m2,
- parc. č. CKN 7527/27, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria, o výmere 70 m2,
- parc. č. CKN 7527/29, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 436 m2, GP č. 460053328
– 61/2016 vypracovaný spoločnosťou GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/13, Snina,
IČO: 460053328, z parcely č. 7527/19, overený 09. 05. 2016 Správou katastra Snina pod
číslom 61-134/2016, z pozemku parcelné číslo CKN 7527/19, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 3 523 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca bude využívať predmet
prenájmu pre účely činnosti Animoterapeuticko – jazdeckého centra, ktorého cieľom je uspokojovať
záujmy a záľuby členov a verejnosti, najmä v oblasti využitia zvierat pre potreby zdravotne
postihnutých osôb a zdravých ľudí, športu, kynológie a turistiky, ale aj k prispievaniu
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k získavaniu rozvoja pohybových i telesných zručností, k upevňovaniu telesného a duševného
zdravia.
b) Nájomnú zmluvu č. 32/2016/Pr. Text Nájomnej zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

33. Zámer nakladania s nehnuteľným a hnuteľným majetkom mesta, prenájmom tepelného
hospodárstva – GGE, s. r. o., Považská Bystrica
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – žiada o predloženie starých nájomných zmlúv, stačí e-mailom – úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným
a hnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu
je nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta ohodnotený znaleckým posudkom, ktorý tvorí
sústavu tepelného hospodárstva v Snine, pre GGE, s. r. o., IČO: 36012424, Robotnícka 2160, 017 01
Považská Bystrica, doba nájmu 15 rokov, od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2035, za nájomné vo výške
120 000,- €/rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o súčasného správcu a
nájomcu, s ktorým má mesto uzatvorenú nájomnú zmluvu do 31. 08. 2022 a záväzok nájomcu
preinvestovať do majetku mestu počas doby nájmu 2,5 mil. eur.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin – 2 členovia rad
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

NEODPORÚČA
34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 3958/889, k. ú. Snina – Ďurika Štefan
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť – pozemok
parc. č. CKN 3958/889, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 386 m2, vytvoreného GP č.
34810668-20/2016 vyhotoviteľom: Ing. Ján Rusinko – GEODET, Laborecká 10, Humenné
a overeného Okresným úradom Snina, katastrálnym odborom pod G1-130/2016 z parcely č. CKN
3958/54, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 4921 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlých nehnuteľností – rodinného domu so s.
č. 2271 a pozemku parc. č. CKN 3958/87 v k. ú. Snina – Štefana Ďuriku, rod. Ďurika a manželku
Annu Ďurikovú, rod. Alušiková, obaja trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že žiadateľ s manželkou je vlastníkom vyššie citovaných nehnuteľností, ktoré sú priľahlé
k danej časti parcely č. CKN 3958/54, v ktorej má nie vlastnou vinou posunuté hranice svojho
pozemku.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1225/289, 3596/8, 3596/9, 3596/10, 3958/893, 3958/894
a 3596/7 – Kamlárová Anna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú pozemky
v k. ú. Snina,
vytvorené GP č. 46053328-15/2016 z pozemkov zapísaných na LV č. 3200, a to:
- parc. č. CKN 1225/289, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 38 m2,
- parc. č. CKN 3596/8, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2,
- parc. č. CKN 3596/9, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 49 m2,
- parc. č. CKN 3596/10, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 316 m2,
- parc. č. CKN 3958/893, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 6 m2,
- parc. č. CKN 3958/894, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 10 m2,
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- parc. č. CKN 3596/7, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2,
pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov – Annu Kamlárovú, rod. Hancovú, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je vlastníčkou priľahlých
pozemkov parc. č. CKN 1225/23, CKN 1225/224, CKN CKN 3958/28 a taktiež budov postavených
na týchto parcelách. Ide o nezastavané pozemky, ktoré sa po zapísaní do obnoveného registra
evidencie pôdy dostali do vlastníctva mesta. Prevodom sa odstráni faktická existujúca nepresnosť
v katastrálnej evidencii pozemkov priľahlých k IBV.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1225/263, k. ú. Snina – Ján Havriľák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. CKN
1225/263, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty o výmere 421 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutého vlastníka priľahlých pozemkov parc. č. CKN 1225/202
a CKN 1225/203 v k. ú. Snina – Jána Havriľáka, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento žiadateľ je vlastníkom priľahlých
pozemkov parc. č. CKN 1225/202 a CKN 1225/203 a kúpou predmetnej časti pozemku si takto
vyrovná hranice oplotenia oboch pozemkov.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

37. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom –
pozemkov parc. č. CKN 5652/67, 5652/68, 5652/78, 5652/79
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob 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 týchto pozemkov v k. ú Snina, zap. na LV č. 3200:
- parc. č. CKN 5652/67, druh pozemku – orná pôda, o výmere 126 m2,
- parc. č. CKN 5652/68, druh pozemku – orná pôda, o výmere 157 m2,
- parc. č. CKN 5652/78, druh pozemku – orná pôda, o výmere 72 m2,
- parc. č. CKN 5652/79, druh pozemku – orná pôda, o výmere 42 m2,
vo vlastníctve mesta, nachádzajúce sa v lokalite „BREHY“ na Ul. gen. Svobodu.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

38. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časti
pozemku parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku
– ostatné plochy, o výmere 36 172 m2, k. ú Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve mesta,
nachádzajúci sa v lokalite „BREHY“ medzi Ul. gen. Svobodu, Ul. Gladkovou a Starinskou ulicou.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016
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NEODPORÚČA
39. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časti
pozemku parc. č. CKN 1121/160, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce, a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1121/160, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 500 m2, k. ú Snina, zap. na LV č. 3200, vo
vlastníctve mesta, nachádzajúci sa na sídlisku Komenského v blízkosti supermarketu BILLA.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

40. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1968/153, 1968/154, k. ú. Snina – Kapko Michal
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov
v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200:
- parc. č. CKN 1968/53, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 m2,
- parc. č. CKN 1968/54, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 60 m2,
vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutého vlastníka priľahlých pozemkov parc. č. CKN 1964 a CKN
1968/54, na ktorom je postavený rodinný dom so s. č. 2125, v k. ú. Snina – Michal Kapko, bytom
Košice. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento žiadateľ je vlastníkom vyššie
citovaných nehnuteľností, ktoré sú priľahlé k obom prevádzaným parcelám č. CKN 1968/153 a CKN
1968/154, ktoré dlhodobo užíva ako časť dvora a záhradu a chce si ich majetkovo právne vysporiadať.
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Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

41. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 3958/645 a 3560/8, k. ú. Snina – Guľaš Vladimír
a Katarína
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti týchto
pozemkov v k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 3958/645, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 53 m2, vytvorený GP č.
460053328-175/2016 odčlenením z parcely č. CKN 3958/645, druh pozemku - ostatné plochy,
o výmere 63 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 3560/8, druh pozemku – orná pôda, o výmere 207 m2, vytvorený GP č.
460053328-175/2016 z parcely č. EKN 6026, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 229
m2, zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, v lokalite „Brehy“ medzi
Ulicami Ševčenkova a Gorkého, pre žiadateľov – Vladimíra Guľaša a Katarínu Guľašovú, obaja
trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že manželia užívajú
tieto pozemky po rodičoch ako vlastné a chcú si ich majetkovo právne vysporiadať. Ostatné
priľahlé parcely vytvorené GP č. 460053328–175/2016: CKN 3560/7 a CKN 3560/5 si
osvedčujú.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

42. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2146/36 a 2146/37, k. ú. Snina – Karľová Jana, Snina
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov
v k. ú. Snina, ktoré boli vytvorené GP č. 34823123-16/2016 odčlenením z parcely č. EKN 6006, zap.
na LV č. 8216:
- parc. č. CKN 2146/36, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria ,o výmere 4 m2,
- parc. č. CKN 2146/37, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2,
vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov – Janu Karľovú, trvale
bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že táto žiadateľka je vlastníčkou
priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7629/2 a CKN 7629/1, na ktorej má postavený rodinný dom so
s. č. 1650, v ktorom býva a na parcele CKN 2146/36 má postavenú časť garáže, na ktorú má stavebné
povolenie. Prevádzané parcely č. CKN 2146/36 a CKN 2146/37 dlhodobo užíva, v minulosti patrili
jej rodičom a chce si ich majetkovo právne vysporiadať.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
uznesenie č. 46/2016
43. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 1121/169, k. ú. Snina – Šepeľová Mária a spol.,
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – komisia výstavby súhlasí s odpredajom s podmienkou, že sa časť
pozemku odčlení na výstavbu chodníka.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. CKN
1121/169, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 512 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, pre dotknutých podielových vlastníkov uvedených v časti „B“ listu
vlastníctva č. 6035, na ktorom je zapísaný aj priľahlý pozemok parc. č. CKN1121/11, ktorý podielovo
vlastnia. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka – Mária Šepeľová, Snina
a ostatní podieloví vlastníci v zmysle LV č. 6035 vlastnia a užívajú priľahlý pozemok parc. č. CKN
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1121/11 a taktiež parcelu č. CKN 1121/12, na ktorej je postavený rodinný dom so s. č. 847. Oplotenú
časť prevádzanej parcely užívajú od 80-tych rokov ako vlastnú a chcú ju odkúpiť do podielového
vlastníctva. V minulosti tento pozemok patril ich rodičom a chcú si ho majetkovo právne
vysporiadať.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

44. Akčný plán k Programu hospodárenia a sociálneho rozvoja mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Džomeková, referentka úradu regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Akčný plán k Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Snina na rok 2016 s výhľadom na dva roky.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

45. Zmluva o združení právnických osôb uzatvorená medzi mestom Snina a Prešovským
samosprávnym krajom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana Rosičová,
PhD., prednostka MsÚ Snina.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – ide o združenie, ktoré združí finančné prostriedky. Ide o požiadavku
samosprávneho kraja. Stavbu bude realizovať mesto, vybudované ihrisko bude vo vlastníctve
združenia.
JUDr. Ladislav Alušík – toto je pre neho nová informácia. Prečo sa o tom poslanci nedozvedeli
hneď na začiatku?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – nevedeli sme o tom.
Písomný návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) združenú
investíciu s názvom „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ a Zmluvu
o združení právnických osôb medzi Mestom Snina a Prešovským samosprávnym krajom.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala
NEODPORÚČA

uznesenie č. 46/2016

46. Schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci s poľským partnerom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, referentka útvaru regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o partnerskej spolupráci s poľským
partnerom: Powiat Rzeszowski, Rzeszów.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

47. Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu
príjmov a výdavkom mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e čerpanie finančných prostriedkov z úveru
(Superlinky) z Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vo výške maximálne
500 000,- € na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --31

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 46/2016

Znenie uznesenia MsR č. 46/2016:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. VZN mesta Snina o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Snina
2. Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1 - 5
3. Záverečný účet mesta Snina za rok 2015
4. Investičný zámer Odkanalizovanie dažďových vôd na Ul. hámorskej v Snine
5. Prijatie úveru na financovanie istiny z „Dohody o splátkovom kalendári“ uzatvorenej medzi
mestom Snina a Michalom Mergom – Sukmont Merga a spol.
6. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2016
7. Zmena uznesenia MsZ č. 10/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie mestskej rady a voľba jej
členov
8. Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba predsedov, podpredsedov a členov
9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. CKN
5066/35 pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice
10. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Beky, a. s., Snina
11. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Hakulin Michal a Verona
12. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj podielu pozemku parc. č. CKN 183/29 vo
vlastníctve mesta Snina – Halászová Miroslava, Snina
13. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu vo vlastníctve Mesta Snina – Vladimír Koco,
Snina
14. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/413, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Čopíková Anna a spol.
15. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/414, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Haburaj Jozef s manželkou
16. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/412, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Labanič Marián
17. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/411, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Niskáčová Katarína
18. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/362, k. ú. Snina,
z dôvodu osobitného zreteľa – Potucká Monika
19. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2238/36
– Marcela Galandová - GAMECO
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2520/65 z dôvodu
osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec Snina
21. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 3958/889, k. ú. Snina – Ďurika Štefan
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23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1225/289, 3596/8, 3596/9, 3596/10, 3958/893, 3958/894 a 3596/7 –
Kamlárová Anna
24. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 1225/263, k. ú. Snina – Ján Havriľák
25. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemkov
parc. č. CKN 5652/67, 5652/68, 5652/78, 5652/79
26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časti pozemku
parc. č. CKN 1121/160, k. ú. Snina
27. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1968/153, 1968/154, k. ú. Snina – Kapko Michal
28. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 3958/645 a 3560/8, k. ú. Snina – Guľaš Vladimír a Katarína
29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 2146/36 a 2146/37, k. ú. Snina – Karľová Jana, Snina
30. Akčný plán k Programu hospodárenia a sociálneho rozvoja mesta Snina
31. Schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci s poľským partnerom
32. Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 17. 06. 2016
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
3. Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Snina
4. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 - 3
5. Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snina a členov
komisií pri MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2
6. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016
7. Zmena uznesenia MsZ č. 186/2016 zo dňa 17. 03. 2016
8. Zámer nakladania s nehnuteľným a hnuteľným majetkom mesta, prenájmom tepelného
hospodárstva – GGE, s. r. o., Považská Bystrica
9. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časti pozemku
parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina
10. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 1121/169, k. ú. Snina – Šepeľová Mária a spol., Snina
11. Zmluva o združení právnických osôb uzatvorená medzi mestom Snina a Prešovským
samosprávnym krajom
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

2. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul.
1. mája v Snine – Kováč
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – byt je prázdny, p. Kováč je v poradovníku, komisia sociálna odporúča
tento materiál schváliť.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom
jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4029, byt č. 3, pre nájomcu:
Štefan Kováč, trvale bytom Snina, na dobu určitú – od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2019.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 47/2016

3. Rôzne
Členovia mestskej rady nemali žiadne pripomienky a podnety.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Anton Vass, zástupca primátora mesta.
Snina 15. 06. 2016

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová, PhD.
prednostka MsÚ

Anton Vass

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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