ZÁPISNICA
z dvadsiateho prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 11. 04. 2013
Prítomní:

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

Prizvaní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 04. 2013
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 04. 2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach vydávania Karty obyvateľa
mesta Snina
5. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
6. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
7. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
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8. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území mesta Snina
9. Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina
10. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Snina
11. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013
12. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš
13. Schválenie zámeru partnerskej spolupráce medzi mestom Snina a mestom Seferihisar
v Turecku
14. Informatívna správa o letnej turistickej sezóne 2012 a o stave prípravy areálu Biokúpaliska
v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2013
15. Cenník prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“ na letnú turistickú
sezónu 2013
16. Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov mesta Snina
17. Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 2. etapa“
18. Investičný zámer „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore
bytových domov okrsku „O“ na sídl. 2 v Snine“
19. Investičný zámer „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. Daľkovskej
v Snine“
20. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – Návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
21. Zmena uznesenia MsZ č. 162/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – zmluvný prevod nehnuteľnosti –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 2238/13 (Hricik Jaroslav)
22. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.,
Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č. CKN
2595/116, CKN 2595/7 – Zuščák Jozef
24. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – byt č. 14 v bytovom dome
na Ul. študentskej 1463
25. Zrušenie uznesenia MsZ č. 311/2012 zo dňa 01. 10. 2012 – Vyhodnotenie Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina – pozemok parc.
č. CKN 142/2
26. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok CKN 142/62,
k. ú. Snina
27. Žiadosť o finančnú náhradu – Mária Gáborová, Snina
28. Žiadosť o vrátenie, resp. odkúpenie časti pozemku – Mária Zuščáková
29. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2520/64 z dôvodu
osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec Snina
30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/435 MY.PET, s. r.
o.
31. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1006/6 – František Dunaj
s manželkou Máriou, Snina
32. Zrušenie uznesenia MsZ č. 844/2010 zo dňa 04. 11. 2010 – zmluvný prevod nehnuteľnosti –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 5066/351
33. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5066/351 z dôvodu
osobitného zreteľa – Michal Tarabčák
34. Zmluvný prevod majetku formou zámeny – Rímskokatolícka cirkev Snina
35. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na mestský byt
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36. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Komenského Snina – Stolnotenisový oddiel
Snina
37. Žiadosť o zníženie nájomného – Mariášový klub Snina
38. Žiadosť o umiestnenie zábavno-športovej atrakcie na RO Rybníky – Tomáš Cinkanič
39. Informatívna správa k skládke TKO Snina vrátane správy o separácii odpadu
40. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
41. Zmena uznesenia MsZ č. 328/2012 zo dňa 05. 11. 2012
42. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 343/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a časti uznesenia MsZ č.
315/2012 zo dňa 05. 11. 2012
43. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 380/2013 zo dňa 11. 02. 2013 – Dofinancovanie stavebných
opravných prác pre ZŠ Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina
44. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 381/2013 zo dňa 11. 02. 2013 – Dotácia pre Skóre – Športový
klub Snina na uskutočnenie projektu „Baráž ženy 2013 – 2014“
45. Interpelácia poslancov
46. Záver

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril dvadsiate prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
Primátor skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Pri prezentácii poslanci obdržali:
- doplnenie stanoviska komisie výstavby, ÚP a ŽP k materiálom č. 10, 11 a 19,
- doplnenie dôvodovej správy k mat. č. 11 – Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2013,
- Gisplan k materiálom č. 17, 18 a 19,
- Prehľad siete sledovaných bodov 1 – 4 ako prílohu k materiálu č. 39.
JUDr. Jaroslav Koco – navrhuje presunúť materiály č. 43 a 44 za materiál č. 3, pretože sú
priamo naviazané na zmenu rozpočtu. Vypustiť z rokovania mat. č. 39 z dôvodu, že materiál
neprešiel komisiami. Pýta sa hlavného kontrolóra, či to nie je porušenie rokovacieho poriadku. Mali
by k tomu dostať podrobnejšiu dokumentáciu, pretože je to veľmi dôležitý materiál.
Anton Vass – navrhuje vypustiť z dnešného rokovania materiál č. 34.
Ing. Pavol Marinič – informatívne správy sa do komisií nepredkladajú. Lenže v tomto prípade
bolo potrebné tento materiál predložiť na prerokovanie do komisií, keďže ide o veľmi dôležitý
materiál. Myslí si, že ide o porušenie rokovacieho poriadku.
Ing. Daniela Galandová – materiál bol zverejňovaný ako informatívna správa, ale pritom ide aj
o vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj skládky.
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JUDr. Ján Paľovčík – tento materiál nerieši vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Ak sa tento
materiál schváli, mestský úrad začne pracovať na podmienkach vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže, ale najprv bude na mestské zastupiteľstvo predložený zámer odpredaja skládky.
Ing. Jozef Savka – keby bola funkčná mestská rada, dnešný program nemusel byť taký
rozsiahli a samotné rokovanie by bolo pružnejšie. Preto prosí pána primátora, aby sa znova
konštituovala mestská rada, ktorá by prijímala závery, ktoré by boli prínosom pre poslancov
a rokovanie mestského zastupiteľstva.
Ing. Štefan Milovčík – bude veľmi rád, ak poslanci predložia návrh štyroch členov mestskej
rady. Preto prosí poslancov, aby do najbližšieho zasadnutia MsZ predložili svoj návrh.
Hlasovanie za presunutie materiálu č. 43 za materiál č. 3:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková
– 4 poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie za presunutie materiálu č. 44 za materiál č. 43:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková – 5 poslancov
nehlasoval: --Hlasovanie za vypustenie materiálu č. 39:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 9 poslancov
proti: –
zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 8 poslancov
nehlasoval: --Materiál č. 39 stiahnutý z rokovania.
Hlasovanie za vypustenie materiálu č. 34:
za: Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 8 poslancov
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
nehlasovalo: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, Emília Mydlová – 5 poslancov
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Hlasovanie za program so zmenami:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Voľba návrhovej komisie:
Primátor za členov návrhovej komisie určuje:

- Emíliu Mydlovú
- Mgr. Vladislava Miku
- Ing. Jozefa Savku

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasovali: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Michal Lukša – 3 poslanci
Návrhová komisia sa dohodla, že predsedom bude pani Emília Mydlová, ktorá bude podpisovať
aj všetky prílohy, ktoré sú súčasťou návrhu na uznesenie. Taktiež predseda návrhovej komisie po
ukončení hlasovania vyhodnotí, či materiál bol, resp. nebol schválený.
Primátor za overovateľov zápisnice určuje:

Mgr. Erika Capa
Ing. Mariána Kníža

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 04. 2013
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – na webovej stránke mesta nie je zverejnené späťvzatie prokurátora
o zrušení uznesenia týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra – úloha,
- str. 4 – revitalizácia historického parku – zaktualizovať informácie, pretože toto, čo je tam
uvedené, už nie je aktuálne – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – investičný zámer bol schválený v MsZ. Súťažné podklady si vyžiadalo 17
uchádzačov. Prišli 2 návrhy, ale ani jeden uchádzač nesplnil podmienky súťaže a obaja boli zo
súťaže vylúčení. Ďalší postup je taký, že sa spresnia podmienky projektovej dokumentácie a urobila
by sa už iba súťaž len na zhotoviteľa projektovej dokumentácie s tým, že, podmienky budú
predložené na pripomienkovanie do komisie.
JUDr. Jaroslav Koco – str. 2 – elektronické aukcie – skúma hlavný kontrolór aj to, či mala byť
alebo nemala byť vykonaná elektronická aukcia? Napríklad dodatky k zmluve ohľadom kanalizácie
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mesta. Chce vedieť, prečo tam nebola urobená elektronická aukcia. Nemohlo dôjsť k ušetreniu
finančných prostriedkov mesta, keby bola vykonaná elektronická aukcia?
Ing. Jana Rosičová – musíme si ujasniť pojmy. Uznesenie sa týka tovarov, netýka sa
stavebných prác. Druhý pojem je zo zákona o verejnom obstarávaní – rokovacie konanie bez
zverejnenia je zákonná metóda, ktorá sa používa pri obstaraní stavebných prác, ktoré nie je možné
oddeliť od stavby. Tam nie je možné pustiť do súťaže nikoho iného. K čomu by potom bola
elektronická aukcia?
Ing. Pavol Marinič – elektronická aukcia sa týka nákupu tovarov nad 1 600 € a kontroluje, či
elektronická aukcia mala byť alebo nemala byť zrealizovaná.
JUDr. Jaroslav Koco – ceny sú vyššie minimálne o 30 % - to mu povedal stavbár, preto sa
pýta hlavného kontrolóra, či nejde o porušenie zákona a nemala byť vykonaná elektronická aukcia.
Ing. Jana Rosičová – v tomto prípade nebolo možné vykonať elektronickú aukciu, pretože
nejde o tovary, ktoré sú oddeliteľné od stavby.
Ing. Daniela Galandová – pýta sa, prečo nebol poslancom predložený zoznam poslancov, ktorí
boli v komisicáh na verejných súťažiach – išlo o pripomienku na ostatnom zasadnutí MsZ.
Ing. Jana Rosičová – tento zoznam bude predložený na najbližšie zasadnutie MsZ.
Ing. Daniela Galandová – v tom prípade žiada, aby nebol predložený len menný zoznam, ale aj
fyzická účasť poslancov v týchto komisiách – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – pri kanalizácii na Ul. daľkovskej urobil chybu projektant a taktiež zosuv
na Ul. Jesenského – vybudovanie oporného múru, preto žiada, aby mesto žiadalo úhradu týchto
nákladov od projektanta – úloha,
- hlavný kontrolór mal predložiť písomné stanovisko k uzneseniu MsZ č. 358/2012, či je to
v poriadku alebo nie. Sľúbil, že stanovisko predloží do troch či štyroch mesiacoch.
Ing. Pavol Marinič – keď bude mať všetky potrebné podklady, stanovisko predloží. Dohoda
bola, že to predloží do pol roka.
Ing. Jozef Savka – na dofinancovanie kanalizácie nám chýba cca 280 tis. €. Je naozaj pravda,
že túto chybu urobil projektant.
Ing. Lýdia Gičová – nie všetko je chyba projektanta. Projektant robil projektovú dokumentáciu
na základe podkladov od správcov inžinierskych sietí. A taktiež nikto nevie vopred predpokladať
zosuv pôdy.
MUDr. Igor Latta – projektant je poistený voči zodpovednosti za škody a treba zistiť, či sa to
poistenie netýka aj živelných pohrôm, aby sme to takto mohli uplatniť – úloha.
Mgr. Erik Cap – kanalizácia mesta je veľmi dôležitý materiál a nemal by byť poslancom
predložený 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva. 10 mil. je veľká čiastka, preto bolo potrebné
zvolať pracovné stretnutie poslancov k tejto veci a predišlo by sa tejto situácii.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 11. 04. 2013.

berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 382/2013

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 04. 2013
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jaroslav Regec – striktne upozorniť školy, aby rešpektovali dodržiavanie zákonov –
úloha.
Ing. Marián Kníž – boli riaditelia škôl upozornení na to, čo všetko musia v zmysle zákona
zverejňovať?
Ing. Jana Rosičová – ide o štatutárov právnych subjektov, takže nespadajú pod riadenie mesta,
ale napriek tomu sa zvolávajú pravidelné porady riaditeľov, kde sú informovaní o zmenách
a novelách zákonov. Dostávajú to aj písomne formou e-mailov.
Ing. Daniela Galandová – kedy hlavný kontrolór urobí kontrolu na súkromných a cirkevných
školách? Faktúry mestského úradu sa zverejňujú aj s 3-mesačným meškaním, takže aj toto treba
sledovať a dodržiavať termíny.
Ing. Pavol Marinič – kontrolu urobil, preberá sa teraz na zastupiteľstve. Jednotliví štatutári
majú svojho zriaďovateľa a zodpovedajú sa im a postihy z nedodržania zákona budú oni znášať.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
k 11. 04. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
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zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 383/2013

43. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 380/2013 zo dňa 11. 02. 2013 – Dofinancovanie
stavebných opravných prác pre ZŠ Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina
Písomný materiál predložili JUDr. Jaroslav Koco a Mgr. Erik Cap, poslanci MsZ v Snine.
Spracoval JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ v Snine.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine potvrdzuje uznesenie MsZ v Snine č. 380/2013 zo dňa
11. 02. 2013 v tomto znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje finančné prostriedky vo výške 7 724,- € na
dofinancovanie stavebných opravných prác (rekonštrukcia podlahových krytín) začatých v roku
2012, súhlasí so zapracovaním uvedených finančných prostriedkov do najbližšej zmeny rozpočtu
mesta Snina.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 384/2013

Ing. Jana Rosičová – uznesenie je nevykonateľné, pretože tam nie je uvedené, pre koho sa
dotácia schválila a je tu aj rozpor v pojmoch.

44. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 381/2013 zo dňa 11. 02. 2013 – Dotácia pre Skóre –
Športový klub Snina na uskutočnenie projektu „Baráž ženy 2013 – 2014“
Písomný materiál predložili JUDr. Jaroslav Koco a Mgr. Erik Cap, poslanci MsZ v Snine.
Spracoval Mgr. Erik Cap, poslanec MsZ v Snine.
Mgr. Vladislav Mika – k tomuto materiálu sa vyjadroval už na ostatnom zasadnutí MsZ.
Financovanie klubu SKÓRE – bola im schválená dotácia od mesta vo výške 7 500 €, ďalej je to
čiastka, ktorú dostáva na športovú triedu - 7 142 € na tento rok, za vzdelávacie poukazy dostanú
8

2 320 €, dotácia od mesta na plat dvoch trénerov 1 390 €. A ešte im chceme schváliť ďalšiu dotáciu.
Nehovoriac o tom, že im mesto spolufinancovalo projekt vo výške cca 19 tis. €. Všetko sú to fakty,
ktoré sa nedajú poprieť. Financovanie pre ženy na rok 2013 je 3 940 € a pre staršie žiačky 3 000 €.
Je to dosť veľký nepomer. Kvalitatívny stav v tomto klube je takýto – ide o fakty z tabuliek, ktoré
sú zverejnené v Slovenskej volejbalovej federácii – ženy skončili na 4 mieste – predposledné
miesto. Žiačky na poslednom mieste. Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ – družstvo zo ZŠ
1. mája nevyhralo ani jeden zápas. Ak toto poslanci schvália, s našim mestom to potom nevyzerá
tak ružovo.
Ing. Jozef Savka – nehľadajme chyby, ale spôsob ako pomôcť škole. Váži si všetkých ľudí,
ktorí sa venujú mládeži.
Ing. Jaroslav Regec – prosí poslanca Mgr. Miku, aby takúto tabuľku predložil aj čo sa týka
volejbalového klubu žien – úloha.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine potvrdzuje uznesenie MsZ v Snine č. 381/2013 zo dňa
11. 02. 2013 v tomto znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje dotáciu vo výške 16 000,- € na uskutočnenie
projektu “Baráž ženy 2013 - 2014“ pre SKÓRE - Športový klub pri ZŠ na Ulici 1. mája v Snine,
IČO: 37875248, súhlasí s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí dotácie do 15 dní od schválenia tohto
uznesenia a so zapracovaním uvedenej dotácie do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Snina.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9 poslancov
proti: Mgr. Vladislav Mika – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach vydávania Karty
obyvateľa mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – súhlasí s vyjadrením komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti
a dopravy, že táto karta by mala zahŕňať aj iné kultúrne podujatia. Chce sa opýtať, či nejde
o diskrimináciu.
Mgr. Katarína Harmaňošová – nejde o diskrimináciu, podmienkou vydania karty je splnenie
si všetkých záväzkov občana voči mestu.
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Ing. Jozef Savka – vysvetlil stanovisko komisie. Komisia mala k pripravovanému VZN tieto
pripomienky a návrhy:
- ako bude karta obyvateľa vydaná tým občanom, ktorí na zaplatenie dane uplatňujú
splátkový kalendár stanovený mestom,
- okrem zliav z ceny vstupného na prírodné kúpalisko v RO Rybníky by mala karta obyvateľa
oprávňovať obyvateľov bez záväzkov aj k iným zľavám z kultúrnych a športových podujatí,
konaných v meste Snina,
- ak má byť karta obyvateľa využívaná iba na zľavu z ceny vstupného na prírodné kúpalisko
v RO Rybníky, potom nech sa hneď pri vyplatení celého záväzku odovzdá občanovi žetón,
na základe ktorého si zľavu počas celej letnej sezóny uplatní.
Ing. Jana Rosičová – ak by sme túto kartu rozšírili o kultúrne podujatia, museli by sme navýšiť
rozpočet kultúrneho strediska, aby sa vykryla strata zo vstupného.
Ing. Daniela Galandová – komisia regionálneho rozvoja toto VZN odporúča schváliť, ale
myslí si, že personálne to bude náročné.
Mgr. Katarína Harmaňošová – keď sa schvaľovalo VZN o pamätihodnostiach, nikto sa
nepýtal, kto to bude robiť a či to nebude personálne náročné.
Mgr. Ľubov Reháková – komisia školstva toto VZN odsúhlasila. Vyskúšajme to na jeden rok
a potom uvidíme.
Ing. Miroslav Balog – komisia finančná toto VZN podporila. Majú však dve podmienky:
- nemalo by tam byť hneď niekoľko akcií, treba začať iba RO Rybníky,
- karta by mala byť vydaná k dátumu, keď budú v príslušnom kalendárnom roku vyplatené
všetky záväzky.
Štefan Čus – vychádzali sme z toho, že na iných kúpaliskách je to bežné. Je zato, aby sme
ľuďom vyšli v ústrety.
Ing. Daniela Galandová – ak bude toto VZN prijaté, urobiť rozbor, čo sme tým dosiahli –
úloha.
Ing. Pavol Marinič – vo VZN je potrebné upresniť, komu sa táto karta bude vydávať – či
budeme brať do úvahy aj splátky, alebo bude potrebné mať vyrovnané všetky záväzky k dátumu
vydania karty. Prihovára sa za splátkový kalendár.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
118/2013 o podmienkach vydávania Karty obyvateľa mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
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zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec
– 4 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 385/2013

5. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Marián Kníž – bod č. 7 – môžeme tieto priestory prenajímať pre športové účely?
JUDr. Ján Paľovčík – môžu to využívať na uskladnenie nejakého športového náradia, ktoré
športový klub využíva.
Anton Vass – predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej
komisii.
Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh p. Vassa na uznesenie.
Poslanecký návrh p. Vassa:
Vypustiť v bode č. 5 slová „prípadne inými štátnymi organizáciami a orgánmi alebo pod ich
záštitou“ a v bode č. 9 slová „prípadne inými štátnymi organizáciami a orgánmi alebo pod ich
záštitou“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 8 poslancov
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Návrh p. Vassa nebol schválený.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom. Text doplnku č. 4 tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
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Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 386/2013

6. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
JUDr. Jaroslav Koco – predkladá poslanecký návrh na zloženie komisie v počte 5 – 3 poslanci
MsZ a 2 zástupcovia mestského úradu. Ods. 10 – prečo na prevod majetku treba 3/5 väčšinu
všetkých poslancov?
JUDr. Ján Paľovčík – úplne postačuje nadpolovičná väčšina, ale bola tu požiadavka od
poslancov, aby to boli 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
JUDr. Jaroslav Koco – predkladá poslanecký návrh, ktorý prečítal.
Ing. Jaroslav Regec – iniciatíva na doplnok č. 3 vznikla na základe spoločnej konzultácie
medzi ním a JUDr. Paľovčíkom. Pripomienkoval to na komisii kontrolnej, kde to predložil aj
písomne. Niektoré jeho požiadavky boli zahrnuté do doplnku, niektoré nie, preto predkladá
poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej komisii. Od úradu bol
informovaný, že tieto jeho návrhy boli prekonzultované s pánom prokurátorom, ale on si myslí, že
to nie je potrebné, že je to to isté, ale aj pán prokurátor sa môže mýliť, veď keď dal najprv
rozhodnutie o kontrolórovi také, potom zistil, že sa pomýlil a dal iné.
MUDr. Igor Latta – predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej
komisii – doplnenie § 13, ktorú odporúča komisia výstavby.
JUDr. Ján Paľovčík – komisia výstavby zasadala po uzávierke spracovania materiálu, preto
táto pripomienka komisie nie je zapracovaná do predkladaného návrhu.
Emília Mydlová – na webovej stránke je zverejnený iba doplnok č. 1, preto by tento doplnok
mal mať číslo 2, nie 3.
Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh JUDr. Koca na uznesenie.
Poslanecký návrh JUDr. Koca:
V navrhovanom doplnku č. 2 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v § 19 odsek 10 znie: „Výsledky obchodnej verejnej súťaže
a následne samotný prevod majetku víťazovi obchodnej verejnej súťaže schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.“
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh Ing. Regeca na uznesenie.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
- § 19 ods. 8 prvá veta má znenie: „Komisia má postavenie dočasného orgánu“,
- § 19 ods. 9 druhá veta má znenie: „Zápisnica o otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je
záväzným podkladom pre primátora pre spracovanie materiálu na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh MUDr. Lattu na uznesenie.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
Doplniť v § 13 ods. 7 – „Cena za odpredaj pozemku neoprávnene zastavaného pred odpredajom,
ktorý je vo vlastníctve mesta, sa stanovuje vo výške 10-násobku predajnej ceny za m2 uvedenej
v ods. 1.“
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh MUDr. Homzu na uznesenie.
Poslanecký návrh MUDr. Homzu:
Vypustenie v § 19 ods. 7 v tretej vete slovo „najmä“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
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Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala písomný návrh vrátane schválených zmien na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina. Text
doplnku č. 2 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 387/2013

7. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ.
(na zasadnutie prišiel Ing. Zdenek Snítil – 12.00 hod. – spolu 18 poslancov)
Mgr. Erik Cap – komisia športu tento návrh nepodporila.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Snina. Text doplnku č. 3 tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil – 10 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Anton Vass – 6 poslancov
14

nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

8. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Jaroslava Miková,
referentka útvaru školstva.
Mgr. Michal Lukša – navrhuje tento materiál schváliť s tým, že je potrebné v čo najbližšej
dobe pripraviť model financovania a predložiť ho na najbližšie zasadnutie MsZ – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – bol prijatý zákon o limitovaní financovania centier voľného času
z dôvodu, že dochádzalo k plytvaniu finančných prostriedkov v týchto centrách. Tvrdí, že teraz by
sme im tieto peniaze mali dať, ale do ukončenia školského roku je potrebné túto situáciu
prehodnotiť, aby sme mali istotu, že je dobré to, čo sme schválili.
Ing. Miroslav Balog – finančná komisia odporúča tento návrh schváliť, ale do začiatku nového
školského roka je potrebné vypracovať nový program financovania.
Ing. Zdenek Snítil – je potrebné pridržiavať sa zákona a nevymýšľať nové modely, ktoré budú
vyhovovať iba určitej skupine.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 388/2013

9. Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
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Ing. Jozef Savka – chce podporiť predložený návrh. Je to rozumne predložený návrh.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej
polície Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 389/2013

10. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Anton Vass – predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej
komisii.
Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh p. Vassa:
Navrhuje hlasovať o každom bode osobitne.
Hlasovanie o návrhu p. Vassa:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
zadávací dokument pre spracovanie Zmien
a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Snina.
Hlasovanie za bod č. 1:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie za bod č. 2:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Hlasovanie za bod č. 3:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
nehlasoval: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
Návrh neprešiel, bod č. 3 vypustený zo zadávacieho dokumentu.
Hlasovanie za bod č. 4:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Hlasovanie za bod č. 5:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --17

Hlasovanie za bod č. 6:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová – 2 poslanci
nehlasoval: --Hlasovanie za bod č. 7:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasovali: Mgr. Erik Cap, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
Mgr. Erik Cap – ide o verejnú zeleň, preto prosí, aby to poslanci nepodporili.
Hlasovanie za bod č. 8:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 9
poslancov
proti: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová – 8 poslancov
nehlasoval: --Návrh neprešiel, bod č. 8 vypustený zo zadávacieho dokumentu.
Hlasovanie za bod č. 9:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 5 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková – 11 poslancov
nehlasoval: --Návrh neprešiel, bod č. 9 vypustený zo zadávacieho dokumentu.
Hlasovanie za materiál ako celok aj so zmenami:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 18 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --18

Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 390/2013

Ing. Jozef Savka – tento posledný bod treba prehodnotiť, vyžiadať si stanoviská obyvateľov
bývajúcich v tejto lokalite a opätovne to predložiť na rokovanie MsZ. Túto žiadosť prerokovala
komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy a odporučila túto žiadosť schváliť.
Ing. Lýdia Gičová – tento dokument je záväzný a keďže nebol posledný bod schválený, nie je
možné v tejto veci ďalej rokovať.
11. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Dana Mariničová,
vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia neodporúča túto zmenu rozpočtu schváliť z dôvodu, že
mali pocit, že dôvodová správa nebola postačujúca, bolo to málo vysvetlené. Materiály majú byť
vyčerpávajúce a úplné. Dostal sa k dokumentom, ktoré potreboval a preto sa teraz už vie rozhodnúť.
Preto prosí úrad, aby boli dôvodové správy predkladané podrobne a vyčerpávajúco – úloha.
Ing. Daniela Galandová – komisia regionálneho rozvoja nesúhlasí s položkou na oplotenie
areálu kaštieľa z dôvodu, že to malo byť predložené na prerokovanie do komisií. Dáva návrh, aby
sa suma ponechala, ale s tým, že sa v rámci tejto sumy bude riešiť aj historický park a náletové
dreviny. Policajti by mali zvýšiť pochôdzkovú činnosť v tejto časti mesta – úloha. Predkladá
poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložila návrhovej komisii.
Ing. Lýdia Gičová – náletové dreviny – začína konanie ohľadom výrubu týchto drevín.
Oplotenie sa bude realizovať až po vyčistení a odstránení týchto drevín. Investičný zámer –
uvažovalo sa s tým, že oplotenie nepôjde z kapitálových výdavkov, ale z bežného rozpočtu a že
pôjde len o dočasné oplotenie, ktoré by sa časom odstránilo.
Ing. Daniela Galandová – načo tam potom ideme dávať oplotenie? Chrániť objekt sa dá aj
iným spôsobom a nie dávať tam plot, ktorý ani nevieme, kade neskôr pôjde. Zámerom bolo
zlikvidovať staré oplotenie a nie dávať tam nové, provizórne. Máme písomné povolenie od
pamiatkarov na výstavbu nového oplotenia?
Ing. Štefan Milovčík – máme to odsúhlasené s pamiatkovým úradom, ale písomne to nemáme.
Netrvá na tom plote, ale objekt si musíme chrániť. Ak to vie mestská polícia chrániť s týmto
počtom policajtov, plot nemusíme dávať.
Ing. Jaroslav Matis – myslí si, že nie je potrebné na budove ZŠ Komenského vymieňať okná,
nie je tam havarijný stav. Komisia finančná odporúča oprášiť analýzu školstva a podľa toho sa
zariadiť.
Ing. Jana Rosičová – ide o to, že výmenou okien sa ušetrí na nákladoch za teplo.
JUDr. Jaroslav Koco – pýta sa, či nie je potrebné do tejto zmeny rozpočtu započítať sumu
7 724,- € z uznesenia, ktoré bolo na začiatku potvrdené.
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Ing. Jana Rosičová – svoj názor k tomuto uzneseniu povedala. Je aj taká možnosť, že pán
riaditeľ si to zaplatí zo svojich peňazí a potom mu bude suma refundovaná.
Mgr. Ľubov Reháková – ak chceme robiť analýzu škôl, nech povedia poslanci, ktorú školu
chceme zrušiť. Do škôl bolo v roku 2012 mimo normatívov investovaných 210 tis. €.
Ing. Marián Kníž – nech školu, ktorú je potrebné zrušiť, navrhne úrad a poslanci to odsúhlasia.
Ing. Zdenek Snítil – čo sa týka domu pokojnej staroby – je to už posledná zmena a navýšenie
rozpočtu?
Ing. Lýdia Gičová – predpokladá, že ide o posledné navýšenie, ale zaručiť to nevie.
Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh Ing. Galandovej na uznesenie.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
V časti „Výdavková časť bežného rozpočtu“ v položke zvýšenie výdavkov na kaštieľ, časť vety:
„2 500 € na oplotenie kaštieľa“ zmeniť na „2 500 € na demoláciu stavebného objektu pri nefunkčnej
ČOV.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 7 poslancov
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu,
rozpočtu na rok 2013 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 333 429,- €,
- zvýšenie výdavkov o 422 571,- €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 282 449,- €,
- zvýšenie výdavkov o 843 221,- €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o

schvaľuje

zmenu

579 858,- €.

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

Príjmy
9 957 411,- €
4 656 225,- €
1 735 566,- €
16 349 202,- €

Výdavky
9 666 266,- €
6 408 567,- €
262 800,- €
16 337 633,- €

Prebytok/Schodok
+ 291 145,- €
- 1 752 342,- €
+1 472 766,- €
+ 11 569,- €
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 391/2013

(zo zasadnutia odišiel Mgr. Michal Lukša – 16.00 hod. – spolu 17 poslancov)
12. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín
a Horný Šariš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Zdenek Snítil – raz ročne predložiť vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov
v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš – úloha. Finančný
príspevok by sme mali každoročne schvaľovať po predložení vyúčtovania.
Ing. Daniela Galandová – raz ročne predložiť správu o činnosti Oblastnej organizácii
cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš – úloha.
Emília Mydlová – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje členský príspevok mesta Snina na rok 2013 pre
Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vo výške 0,20 € na obyvateľa
mesta evidovaného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 392/2013
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13. Schválenie zámeru partnerskej spolupráce medzi mestom Snina a mestom Seferihisar
v Turecku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Marta Mrázová,
útvar regionálneho rozvoja.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
Snina a mestom Seferihisar v Turecku.

zámer partnerskej spolupráce medzi mestom

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 393/2013

14. Informatívna správa o letnej turistickej sezóne 2012 a o stave prípravy areálu
Biokúpaliska v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval Štefan Čus, vedúci
oddelenia rekreačných a športových služieb.
Ing. Marián Kníž – aká je úroveň kvality vody, keď je návštevnosť vyššia ako je počítaná
kapacita kúpaliska?
Štefan Čus – úroveň kvality vody sa v tomto prípade určite poníži, ale nie tak, aby nebolo
možné kúpať sa. Úroveň kvality vody zvýšime dopustením vody alebo použitím chemikálií, ktoré
sú v takomto type kúpaliska povolené. Kvalitu vody nám pravidelne kontrolujú.
Mgr. Erik Cap – pýta sa, či by nebolo možné to informačné zariadenie prerobiť na nejaké
ubytovacie priestory, ktoré by mohli používať športovci na svoje sústredenia.
Štefan Čus – podkrovie je určite možné prerobiť na ubytovacie priestory a využívať by ho
mohli nielen športovci, ale mohli by to využívať aj školy na školu v prírode.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o letnej turistickej
sezóne 2012 a o stave prípravy areálu Biokúpaliska v RO Rybníky na letnú turistickú sezónu 2013.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 394/2013

15. Cenník prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací biotop – Snina Rybníky“ na letnú
turistickú sezónu 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval Štefan Čus, vedúci
rekreačných a športových služieb.
Štefan Čus – keďže bolo schválené VZN o karte obyvateľa, je potrebné hlasovať o cenníku
uvedeného vo variante „A“. V cenníku je oproti minulému roku zavedený nový poplatok za dieťa
a taktiež hodinové kúpanie. Veľkou výhodou je aj možnosť kúpy permanentky.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje cenník prírodného kúpaliska „Prírodný kúpací
biotop – Snina Rybníky“ na letnú turistickú sezónu 2013, variant „A“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 395/2013

16. Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Marián Kníž – predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej
komisii.
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Ing. Daniela Galandová – kedy bude zvolaná komisia pre pamätihodnosti?
Ing. Štefan Milovčík – komisia bude zvolaná do konca mesiaca apríl.
Ing. Zdenek Snítil – urobiť všetko pre to, aby kalvária bola vo vlastníctve mesta, aby sme
kaplnky mohli zrekonštruovať tak, aby bola zachovaná ich historická hodnota – úloha.
Ing. Jana Rosičová – nevieme, kto je vlastníkom týchto stavieb, pretože kataster takéto
nehnuteľnosti nezapisuje na list vlastníctva.
Ing. Jozef Savka – navrhuje, aby sa body, ktoré navrhuje zrušiť v materiáli č. 42, boli z tohto
zoznamu vypustené. Preto predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil
návrhovej komisii.
Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh Ing. Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Kníža:
- vypustiť „zahrnuté vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu“,
- vypustiť „zahrnuté vo výdavkovej časti bežného rozpočtu“.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala poslanecký návrh Ing. Savku na uznesenie.
Poslanecký návrh Ing. Savku:
Vypustiť z návrhu bod 10 Schváleného investičného zámeru Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul.
gen. Svobodu a chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou.
Ing. Zdenek Snítil – tento materiál berieme iba na vedomie, takže nemá zmysel ich vypúšťať,
ale ak už, tak potom treba o týchto dvoch bodoch hlasovať osobitne.
Ing. Jozef Savka – nie je proti týmto investičným akciám, ale nie teraz, keď to nie je ešte
majetkovo vysporiadané a tieto peniaze môžeme použiť na iné investičné akcie.
Ing. Zdenek Snítil – ľudia na sídlisku tento chodník potrebujú, pretože už 50 rokov chodia po
blate.
Ing. Jaroslav Regec – chodník je tam naozaj potrebný, ale nemôžeme ho budovať na cudzom
majetku.
Hlasovanie o návrhu Ing. Savku:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Ing. Jozef Savka– 6 poslancov
proti: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
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zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Anton Vass – 9 poslancov
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie
harmonogram realizácie schválených
investičných zámerov mesta Snina. Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov
mesta Snina tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 396/2013

Ing. Jozef Savka – návrhová komisia sa dohodla, aby sa zasadnutie prerušilo a pokračovalo sa
v rokovaní dňa 16. 04. 2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 11.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje prerušenie dvadsiateho prvého zasadnutia MsZ v
Snine s pokračovaním dňa 16. 04. 2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu
v Snine.
Hlasovanie o prerušení zasadnutia:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jozef Savka – 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 397/2013

Snina 23. 04. 2013
Ing. Štefan Milovčík
primátor
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POKRAČOVANIE
dvadsiateho prvého zasadnutia MsZ dňa 16. 04. 2013
Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Mgr. Michal Lukša

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

Pokračovanie dvadsiateho prvého zasadnutia MsZ otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
zástupkyňa primátora.
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Harmaňošová
17. Investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 2. etapa“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina
– 2. etapa“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 398/2013

18. Investičný zámer „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom
priestore bytových domov okrsku „O“ na sídl. 2 v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje investičný zámer „Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy
v medziblokovom priestore bytových domov okrsku „O“ na sídl. 2 v Snine“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 399/2013
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19. Investičný zámer „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na
Daľkovskej ulici v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – bol tento zámer prerokovaný aj v príslušných komisiách.
Ing. Lýdia Gičová - bol v komisii výstavby – stanovisko predložila ako doplňujúci materiál.
Ing. Jaroslav Matis - aký má význam rekonštrukcia tejto lávky, keď vstup z Daľkovskej ulice
končí na brehu Cirochy a čo ďalej. Na ďalšom zastupiteľstve budeme k tejto lávke budovať
chodník? Túto lávku nevyužíva nikto. O 100 metrov nižšie je pri autobusovej zastávke ďalšia lávka,
ktorá je opravená.
Ing. Lýdia Gičová – túto lávku využívajú občania Brehov aj sídl. Komenského, k lávke idú po
vyšľapanom chodníku po hrádzi Cirochy. Lávku je potrebné zrekonštruovať hlavne z dôvodu, že
plechy sú úplne hrdzavé a miestami až dieravé a môže dôjsť k úrazu. Uvažovali sme aj o tom, či by
nebolo možné urobiť túto lávku s bezbariérovým prístupom, ale bol by tam veľký zásah do hrádze
a pri rokovaní s povodím by sme zrejme nepochodili.
Ing. Jozef Savka – lávka je maximálne používaná, používajú ju aj študenti a žiaci. Je blízko
centra a preto je potrebné ju opraviť.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 schvaľuje investičný zámer „Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok
Cirocha na Daľkovskej ulici v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing.
Jaroslav Matis – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 400/2013

(na zasadnutie prišiel JUDr. Jaroslav Koco – 15.05 hod. – spolu 17 poslancov)
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20. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – Návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Jozef Savka – Ing. Milan Rosoľanka už niekedy v minulosti v tejto komisii pracoval a pre
túto komisiu bude prínosom.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva Jozefa Vozára, na základe písomného vzdania sa,
z funkcie člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy, kde bol zvolený
uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011, volí Ing. Milana Rosoľanku, bytom Snina za člena
komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 401/2013

21. Zmena uznesenia MsZ č. 162/2012 zo dňa 05. 01. 2012 – zmluvný prevod nehnuteľnosti
– odpredaj pozemku parc. č. CKN 2238/13 (Hricik Jaroslav)
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – predkladá poslanecký návrh, ktorý v písomnej podobe predložil návrhovej
komisie. Ide o dodržanie VZN o hospodárení s majetkom mesta – ide o neoprávnene zastavaný
pozemok mesta.
Ing. Daniela Galandová – ak sme to už raz schválili uznesením, nemali by sme toto uznesenie
meniť a dopĺňať. Ak je tam nejaký problém, mali by sme to vyriešiť iným spôsobom.
Ing. Marián Kníž – ide o pochybenie toho istého súdneho znalca, výber súdnych znalcov treba
robiť precíznejšie.
JUDr. Ján Paľovčík – nesúhlasí s poslaneckým návrh MUDr. Lattu. Chybu neurobilo ani
mesto, ani súdny znalec, ani pán Hricik. Chyba bola v tom, že výmera predmetného pozemku bola
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zle zapísaná v katastri nehnuteľností. Pán Hricik sám samovoľne nič navyše nezastaval. Pán Hricik
to chce vysporiadať. Je to na poslancoch.
MUDr. Igor Latta – nás kataster nemôže k ničomu zaväzovať podľa zákonov. Ďakuje za
poznámku právnika. Oddelenia by si mali plniť svoje povinnosti jak stavebné tak právne.
JUDr. Ján Paľovčík - rozhodnutie správy katastra je pre mesto záväzné tak ako pre každého. Je
to štátny orgán a ich rozhodnutie je pre všetkých záväzné.
Ing. Jaroslav Matis – žiadateľ mal mať stavebnú dokumentáciu, tým, že urobil garáž širší
o 1,10 metra, myslí si, že to bolo urobené úmyselne.
JUDr. Ján Paľovčík – všetky prevody majetku mesta za rok 2011 skontroloval v roku 2012
Najvyšší kontrolný úrad. Nenašiel žiadne pochybnosti o spôsobe majetku mesta. Všetky prevody za
rok 2012 kontroluje prokurátor, so správou prokurátora oboznámi na najbližšie zasadnutie MsZ.
Takže nemôžu poslanci tvrdiť, že úrad niečo porušuje. Ale je to na poslancoch, ktorý návrh na
uznesenie schvália. Ak pán Hricik tento pozemok za podmienok navrhovaných MUDr. Lattom
neodkúpi, zbúrame mu garáž? Pán Hricik to môže dať na súd a súd rozhodne, že sme mu povinní
pozemok odpredať za znaleckú cenu.
MUDr. Igor Latta – kontroluje to taký a onaký a nevyvádza dôsledky, pretože nepozná
súvislosti a nadväznosti rok za rokom idúci ten istý problém a katastrálny operát si robí iba svoju
robotu, to nás nemusí zaujímať. Fakty – náležitosti v žiadosti – pochybenie oddelenia, ako druhý
pochybil Ing. Výhonský. Netreba poslancov zavádzať, že sú zato zodpovední poslanci. Ak poslanci
schvália návrh úradu, bude to súčasť aj ich viny.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj časti
pozemku parcely č. CKN 2238/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2,
zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 500,- €, t. j. 100 €/m2,
stanovenú v § 15 ods. 7 VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina, pričom kupujúci uhradí poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Lattu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 402/2013
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Pôvodný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Snine č. 612/2012 zo dňa
05. 01. 2012 v schvaľovacej časti takto:
- výmera pozemku parc. č. CKN 2238/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, sa mení
z 22 m2 na 27 m2 pri zmluvnom prevode pre Jaroslava Hricíka, rod. Hricík, r. č. 531028/241, trvale
bytom Palárikova 1635/34, 069 01 Snina s tým, že žiadateľ doplatí cenu 73,95 € za 5 m2, stanovenú
podľa znaleckého posudku č. 82/2011 zo dňa 09. 11. 2011.
Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.

22. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú,
a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve Mesta Snina pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, IČO: 36599361, so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 403/2013

23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č.
CKN 2595/116, CKN 2595/7 – Zuščák Jozef
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – tento materiál prešiel komisiami. Padla tu poznámka, že oddelenie právne,
správy majetku a služieb nerobí, on si myslí, že práve toto oddelenie má veľmi veľa roboty
a nadpolovičná väčšina materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ je práve z oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Ján Paľovčík – ide o pozemok, ktorý sa nachádza za prevádzkou pána Zuščáka.
Žiadateľ vie, že tento pozemok nie je možné využiť ako stavebný pozemok, pretože nie je vhodný
na takýto účel. Mesto tento pozemok nevie v budúcnosti využiť na iné účely.
Ing. Zdenek Snítil – preveriť, či je tam doriešený chodník k lávke, aby to nekolidovalo –
úloha.
Ing. Lýdia Gičová – pri pôvodnom odpredaji pozemku pánovi Zuščákovi sa chodník prekladal
a chodník je na hranici s jeho pozemkom.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti:
- pozemok parc. č. CKN 2595/116, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 153 m2,
- pozemok parc. č. CKN 2595/7, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 1 090 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, ktoré sa nachádzajú vedľa budovy
autoservisu a predajne náhradných dielov so s. č. 4243 na Ul. SNP.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 404/2013

24. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – byt č. 14 v bytovom
dome na Ul. študentskej 1463
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – ide o vyprataný byt po neplatičovi a je v takom stave, že keby sme ho
chceli znova prenajať, museli by sme do neho investovať, preto sa pokúsime odpredať ho. Ak sa
neodpredá, nevie, čo s ním, pretože byt je naozaj zničený a je tam pleseň.
Ing. Daniela Galandová - priložený je znalecký posudok a jeho súčasťou je určite aj
fotodokumentácia. Ľudí naozaj zaujíma, či je ten byt v tak hroznom stave, preto by bolo dobré
doložiť aj jednu dve fotky z tohto bytu.
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JUDr. Ján Paľovčík – znalecký posudok je obsiahly, preto všetko nekopírujeme, ale každý, kto
má o ten byt záujem, má právo nahliadnuť do znaleckého posudku, kde je aj fotodokumentácia bytu
a skôr ako požiada o odkúpenie bytu umožníme záujemcovi aj obhliadku bytu.
Ing. Jaroslav Regec – myslí si, že obchodná verejná súťaž by mala byť vyvážená a nevie sa
stotožniť s tým, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže. Aj to nie je
protizákonné, považuje to za nie normálne.
Ing. Zdenek Snítil – potrebné podklady – celý znalecký posudok aj s fotodokumentáciou by
bolo možné natiahnuť na USB kľúč a pri rokovaní o tomto bode jednoducho urobiť prezentáciu cez
počítač. Takže úloha pre úrad do budúca, v takýchto prípadoch natiahnuť potrebné podklady na
USB kľúč a prezentovať to priamo na zasadnutí cez počítač a monitor na stenu – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – keďže zasadnutie MsZ bolo prerušené, pre návrhovú komisiu má
pripravené nové oznámenie o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže s opravenými dátumami. Čo sa
týka poznámky Ing. Regec, ide o doslovnú citáciu Obchodného zákonníka. Ale aby si poslanci
nemysleli, že podmienky súťaže mení úrad v jej priebehu. Podmienky súťaže môže schváliť iba
mestské zastupiteľstvo.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 20 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, schvaľuje
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer
prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou Obchodnej verejnej súťaže, a to bytu č. 14
v bytovom dome súpisné číslo 1463, vchod č. 3, poschodie tretie, na Ul. študentskej v Snine
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných priestoroch a spoluvlastnícky
podiel na pozemku č. 5066/104, zapísané na LV 4952, minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom č. 15/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej č.
2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 6 500,- €,
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“. Oznámenie
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 405/2013
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25. Zrušenie uznesenia MsZ č. 311/2012 zo dňa 01. 10. 2012 – Vyhodnotenie Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina –
pozemok parc. č. CKN 142/2
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – bol členom komisie, ktorá vyhodnocovala obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj pozemku pre obchodný reťazec. Komisia túto súťaž zrušila už pred niekoľkými mesiacmi.
Ale vedenie mesta to neakceptovalo a poslancom predložilo na zasadnutie MsZ návrh na schválenie
víťaza tejto súťaže a poslanci ho schválili, čím urobili chybu, pretože si nedôsledne preštudovali
VZN o hospodárení s majetkom mesta, inak by takéto uznesenie nemohli schváliť. Už vtedy si
poniektorí mysleli, že tento víťaz to nikdy nemyslel vážne, keď núkal sumu 810 tis. €, pritom
vedeli, že reálna cena je 400 - 450 tis. €. Pýta sa, či je ešte záujem o tento pozemok. Pokiaľ nie, tak
sme sa obrali minimálne o 410 tis. €. Chce úradu pripomenúť, že súčasťou verejnej obchodnej
súťaže bola aj pokuta, je zvedavý, ako sa s tým vysporiada úrad.
Ing. Miroslav Balog – myslí si pravý opak, čo by sme občanom povedali, ak by sme túto
možnosť nevyužili a ten záujemca by v médiách zverejnil, že mesto odmietlo sumu 810 tis. €. Myslí
si, že sme nič nepokazili. Ak má niekto reálny investičný zámer, tak sa prihlási do verejnej súťaže
teraz.
Ing. Jozef Savka – navrhuje, aby sme o oboch bodoch hlasovali osobitne.
JUDr. Ján Paľovčík – tieto dva body na seba nadväzujú, nemôžeme o nich hlasovať
samostatne.
Ing. Jozef Savka – svoj návrh sťahuje.
Ing. Jaroslav Regec – verejnú obchodnú súťaž zrušilo súťaž. Pán primátor predložil návrh na
schválenie uchádzača v rozpore s VZN, nemal právo meniť rozhodnutie komisie. Pán primátor
urobil svojvoľné rozhodnutie, je chybou poslancov, že práve toto je v rozpore s VZN.
JUDr. Ján Paľovčík – najprv musí byť táto súťaž zrušená, potom bude právne oddelenie
zmluvnú pokutu vymáhať. Informáciu podá na najbližšom zasadnutí MsZ.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
1. uznesenie MsZ v Snine č. 311/2012 zo dňa 01. 10. 2012 - Vyhodnotenie Obchodnej verejnej
súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina – pozemok č. CKN 142/2,
2. obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti - pozemku CKN 142/2, vyhlásenú na základe
uznesenia MsZ č. 269/2012 zo dňa 30. 07. 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
34

proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 406/2013

26. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok CKN
142/62, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – vo štvrtok bol prijatý doplnok k VZN č. 110/2011, kde sa hovorí
o tom, že komisiu už menuje mestské zastupiteľstvo a nie pán primátor. Doplnok však nadobúda
právoplatnosť až 26. 04. 2013.
JUDr. Ján Paľovčík – nevidí problém v tom, aby mestské zastupiteľstvo už na tomto zasadnutí
menovalo komisiu pre túto obchodnú súťaž.
JUDr. Jaroslav Koco – v pôvodnom VZN č. 110/2011 máme schválenú finančnú zábezpeku
vo výške 100 %. V tomto návrhu je finančná zábezpeka vo výške len asi 12 %. Nebude to v rozpore
so spomínaným VZN? Nebolo by lepšie počkať na právoplatnosť prijatého doplnku a tento materiál
schváliť až na najbližšom zasadnutí MsZ?
JUDr. Ján Paľovčík – v starom VZN sa nehovorilo o 100 % finančnej zábezpeke, hovorilo sa
tam iba o finančnej zábezpeke bez percentuálneho vyjadrenia. V prijatom doplnku sa schválila
finančná zábezpeka vo výške 20 % a tomto návrhu je už táto podmienka zapracovaná.
JUDr. Jaroslav Koco – navrhuje prestávku, aby sa poslanci dohodli na zložení komisie.
Mgr. Ľubov Reháková – po prestávke nebol predložený žiadny poslanecký návrh, preto prosí
návrhovú komisiu, aby prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 20 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina,
schvaľuje
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou Obchodnej verejnej súťaže, a to
pozemku parcela registra “C“, parcelné číslo 142/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
8 993 m2 , druh pozemku - ostatné plochy, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom
č. 42/2012 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej č. 2570/21,
069 01 Snina, t. j. minimálne 410 000,- €,
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“.
Oznámenie tvorí prílohu uznesenia.
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Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 5 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 12 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
27. Žiadosť o finančnú náhradu – Mária Gáborová, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie žiadosť pani Márie Gáborovej o finančnú
náhradu za nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom reštitučných nárokov zosnulého Jozefa Gábora
a Jána Bajusa.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 407/2013

28. Žiadosť o vrátenie, resp. odkúpenie časti pozemku – Mária Zuščáková
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie žiadosť pani Márie Zuščákovej o vrátenie,
resp. odkúpenie časti pozemku parc. číslo 1121/1, k. ú. Snina, ktorý jej bol vyvlastnený.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil – 7 poslancov
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 408/2013

29. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2520/64 z dôvodu
osobitného zreteľa – Pravoslávna cirkevná obec Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – dokedy budeme takéto materiály predkladať bez vyčíslenia nepriamych
dotácií?
Ing. Jana Rosičová – nepriame dotácie sú vyčísľované v správe, ktorú pripravujeme poslancom
raz ročne.
Ing. Zdenek Snítil – už dlhšiu dobu žiada, že pri takýchto a obdobných materiáloch je potrebné
výšku nepriamej dotácie vyčísliť hneď.
Ing. Jana Rosičová – suma v uznesení je vyčíslená a v ročnej správe o poskytnutých dotáciách
z rozpočtu mesta sa táto suma objaví ako nepriama dotácia.
Ing. Jaroslav Matis – chodník, ktorý je pri plote, je potrebné zachovať a neodpredávať ho.
Mgr. Ľubov Reháková – chodník sa neodpredáva.
Ing. Marián Kníž – cirkev mestu ešte nič nedala, len stále čosi žiadajú od mesta. Zneužívajú
a skrývajú sa za obyvateľov mesta.
Ing. Jana Rosičová – materiál prešiel komisiami, odporučili ho, preto je predložený na
zasadnutie. Je na poslancoch, či ho schvália alebo nie.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a 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
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prevodu je nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 2520/64, druh pozemku – záhrady,
o výmere 204 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341-118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa
Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného dňa 05. 11. 2012 pod
G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh pozemku – záhrady, o výmere
3 145 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 ulici s. č. 746 a zastavaného pozemku parc. č. CKN 2520/36, k. ú.
Snina, chce odkúpiť predmetný pozemok za účelom prestavby tejto budovy na pravoslávny
chrám pre značnú skupinu obyvateľov Sniny. Príslušný pozemok je potrebný na
zabezpečenie výstavby chrámu a bezpečnosti pri výstavbe a ďalej pre rôzne obrady
Pravoslávnej cirkvi,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena - pozemku parc. č. CKN
2520/64, druh pozemku – záhrady, o výmere 204 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79,
overeného dňa 05. 11. 2012 pod G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh
pozemku – záhrady, o výmere 3 145 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 164,- € za vyhotovenie geometrického plánu,
94,05 € za vyhotovenie znaleckého posudku a všetkých nákladov spojených s vkladom do
katastra nehnuteľností.
Týmto zmluvným prevodom sa zároveň zriaďuje:
1) vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. CKN
2520/65, druh pozemku – záhrady, o výmere 337 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002341118/2012 vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79,
overeného dňa 05. 11. 2012 pod G1-2342012, z pozemku parcelné číslo CKN 2520/1, druh
pozemku – záhrady, o výmere 3 145 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,
2) predkupné právo – právo na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 2520/64, 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 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --38
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uznesenie č. 409/2013

30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/435 MY.PET,
s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
MUDr. Igor Latta – žiadateľ si v tomto prípade všetky svoje náležitosti splnil. Dáva
poslancom na vedomie, že máme aj takých ľudí, ktorí si chcú kúpiť majetok od mesta a bude na
zváženie aj to, keď majú neoprávnene zastavané nehnuteľnosti mesta, ktoré neoprávnene užívajú
a oberajú mesto o dane. Treba s tým niečo robiť. Aj v tomto prípade sa rieši na stavebnom úrade
jedna vec s daným žiadateľom, pretože v druhej veci nemal v poriadku nájomné vzťahy s mestom.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/435, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 379 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 36485551-6/2012, vyhotoviteľa GEODET SNINA, s. r. o., Partizánska 1057, 069 01
Snina, úradne overeného dňa 22. 01. 2013 pod G1-2/2013, z pozemku parcelné číslo CKN 1121/1,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 481 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 15 160,- € za výmeru 379 m2, t. j. 40,- €/m2, určenú na základe
znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 28. 01. 2013 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen.
Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, vo väzbe na § 13 ods. 1 VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina, pre: MY.PET, s. r. o., sídlo: Gaštanová 793,
067 83 Kamenica nad Cirochou, v zastúpení Dušan Brečka, konateľ, IČO: 36516741 s tým, že
kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, 97,35 € za vypracovanie
znaleckého posudku, s podmienkou:
1) zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku
strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1121/435
v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
2) zriadenia predkupného práva – práva na odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1121/435, za
rovnakú kúpnu cenu v prípade jeho predaja, alebo scudzenia inak, než predajom v prospech:
Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN 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 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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
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Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 410/2013

31. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1006/6 – František
Dunaj s manželkou Máriou, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – z kópie mapy mu nie je jasné, či ostáva miesto na prípadný budúci
chodník.
JUDr. Ján Paľovčík – nie je tam miesto na chodník. Vedľajší vlastníci to majú odpredané až
po cestu.
Ing. Zdenek Snítil – zmapovať všetky ploty na obrubníkoch, kde boli plánované chodníky
a osloviť všetkých vlastníkov pozemkov, na základe akého práva ho užívajú. Vlastníkom, ktorým
sme už pozemok odpredali až po cestu, pozemok na chodník odkúpiť späť – úloha.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1006/6, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 24 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, za cenu 660,- €, t. j. 27,50 €/m2, určenú na základe znaleckého posudku č.
9/2013 zo dňa 25. 01. 2013 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01
Snina, pre Františka Dunaja, rod. Dunaj a Máriu Dunajovú, rod. Salajová, obaja trvale bytom
069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradia poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností
a 96,75 € za vypracovanie znaleckého posudku.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1 a § 9a ods. 1 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
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uznesenie č. 411/2013

32. Zrušenie uznesenia MsZ č. 844/2010 zo dňa 04. 11. 2010 – zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 5066/351
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – upozorňuje poslancov, že materiál č. 32 je úzko spojený s materiálom č.
33. V prípade, že materiál č. 32 nebude schválený, mat. č. 33 sa sťahuje z rokovania, pretože je
bezpredmetný.
Mgr. Ľubov Reháková – chce poprosiť poslancov o podporu, pretože celá Ulica Dobrianskeho
odkúpila pozemky za veľmi lacno, len p. Tarabčákovi Slovenský pozemkový fond vymeral aj cestu.
Pán Tarabčak nato upozornil, preto je predložený tento materiál a materiál č. 33.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie MsZ v Snine č. 844/2010 zo dňa 04. 11. 2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 412/2013

33. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5066/351 z dôvodu
osobitného zreteľa – Michal Tarabčák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách
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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 5066/351, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 236 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta
Snina, IČO: 00 323 560, pre Michala Tarabčáka, bytom Snina. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ užíva tento pozemok viac ako tridsať rokov na
záhradkárske účely. Ide o pozemok priľahlý k pozemku, na ktorom sa nachádza bytový dom
T-52, v ktorom s manželkou býva. Tento pozemok na vlastné náklady dal upraviť, zaviesť
a vyrovnať,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 5066/351, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 236 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, pre
manželov: Michal Tarabčák, rod. Tarabčák a Irena
Tarabčáková, rod. Kuzmová, za cenu 1 002,14 € s podmienkou úhrady 80,68 € za
vyhotovenie znaleckého posudku a všetkých nákladov spojených s vkladom do katastra
nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 413/2013

34. Zmluvný prevod majetku formou zámeny – Rímskokatolícka cirkev Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Mária Bandžáková,
oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – primátor mesta ako predkladateľ tohto materiálu ho písomne sťahuje
z dnešného rokovania.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
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osobitného zreteľa pre prevod - zámenu vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom
zámeny sú nehnuteľnosti v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina:
stavba - výmenníková stanica fara so s. č. 747, postavená na pozemku parc. č. CKN 182/2
a basketbalové ihrisko s príslušenstvom bez pozemku, postavené na parcele č. CKN 182/4,
zapísanej na LV č. 3378, k. ú. Snina a nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1934/1, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 15 555 m2, ktorý vznikol GP č. 37002341-31/2010
vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného
dňa 15. 04. 2010 pod G1-86/2010, z pozemku parc. č. CKN 1934, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 16 100 m2, zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo-právne vysporiadanie, nakoľko
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, vlastní
pozemok parc. č. CKN 1934 o výmere 16 100 m2, na ktorom sa nachádza mestský cintorín
a na druhej strane basketbalové ihrisko na pozemku parc. č. CKN 182/2 a budovu –
výmenníkovú stanicu so s. č. 747, kde má farnosť kotolňu, postavenú na parcele č. CKN
182/2, vlastní Mesto Snina.
b) Zmluvný prevod – zámenu nehnuteľností:
- vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, zap. na LV 3200, k. ú. Snina a to:
stavba - výmenníková stanica fara so s. č. 747, postavená na pozemku parc. č. CKN 182/2, ktorý je
zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina a basketbalové ihrisko s príslušenstvom bez pozemku, postavené na
parcele č. CKN 182/4, zapísanej na LV č. 3378, k. ú. Snina,
a
- vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina, pričom ide o nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1934/1, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 15 555 m2, ktorý vznikol GP č. 37002341-31/2010 vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka,
F-GEODET, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného dňa 15. 04. 2010 pod G1-86/2010,
z pozemku parc. č. CKN 1934, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 16 100 m2, zap. na LV č.
3378, k. ú. Snina.
Zámena nehnuteľností je bezodplatná, podmienkou realizácie predmetnej zámeny je
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Snina a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, na pätnásťročný prenájom pozemku a budovy
Materskej škôlky na Ul. 1. mája v Snine za nájomné 1,- €/rok a taktiež úhrada všetkých nákladov
spojených s vyhotovením znaleckých posudkov, geometrických plánov a nákladov s vkladom do
katastra nehnuteľností rovnakým podielom oboch zmluvných strán.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Materiál stiahnutý z rokovania.

35. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na mestský byt
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Ján Paľovčík – ide o byt po neplatičovi, byt na nachádza na bývalom internáte a je
v lepšom stave ako byt z materiálu č. 24.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
mestský byt – 1-izbový byt č. 40 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603 v Snine pre: Mykola
Bolotňuk, toho času bytom Snina, na dobu určitú od 01. 03. 2013 do 31. 08. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 414/2013

36. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Komenského Snina – Stolnotenisový
oddiel Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – aká je tu odpustená suma ako nepriama dotácia?
Ing. Jana Rosičová – toto musí vyčísliť základná škola a bude to uvedené v súhrnnej správe.
Ing. Zdenek Snítil – mesto ako zriaďovateľ školy to mohol zabezpečiť a uviesť to do materiálu,
aby všetkým bolo jasné už teraz, o akú sumu ide.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
a) zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je:
- stavba – telocvična súpisné číslo 2666 postavená na parcele súpisné číslo 1121/329, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 8087, v katastri
nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina,
pre Stolnotenisový oddiel Snina, Gagarinova 1575, 069 01 Snina, IČO: 37878794, ktorý
požiadal o prenájom vyššie citovanej nehnuteľnosti za nájomné 1,- €/mesiac za maximálne
4 hodiny týždenne za účelom rozvoja športu, tréningovej činnosti mládeže a dospelých a za
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účelom majstrovských zápasov oddielu v čase od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 v rozsahu
dohodnutom s riaditeľkou ZŠ Komenského. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že ide o športové aktivity a žiadateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na
prenájom v zmysle VZN a tiež nemá iné možnosti, kde by mohli zabezpečiť tréningový
proces. Všetky vyššie citované nehnuteľnosti sú v správe ZŠ Komenského v Snine,
b) prenájom telocvične súpisné č. 2666, postavenej na pozemku parc. č. 1121/329, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 8087 k. ú. Snina, t. č. v správe ZŠ
Komenského pre Stolnotenisový klub Snina, IČO: 37878794, za nájomné 1,- €/mesiac za
maximálne 4 hodiny týždenne na dobu od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 za účelom rozvoja
športu, tréningovej činnosti mládeže a dospelých a za účelom majstrovských zápasov
oddielu. Žiadateľ je povinný uhradiť správcovi, t. j. ZŠ Komenského, prevádzkové náklady.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 415/2013

37. Žiadosť o zníženie nájomného – Mariášový klub Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Miroslav Balog – súhlasí s Ing. Snítilom, čo sa týka nepriamych dotácií. Tu sa jedná o to,
že tieto dotácie musí vyčísliť subjekt, ktorý priestory prenajíma. Preto je tento návrh, aby bol čo
najmenší tlak na priestory v športovej hale. Je však naozaj potrebné vyčísliť všetky nepriame
dotácie.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
a) zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je nebytový priestor, miestnosť č. 16,
nachádzajúca sa v Dome kultúry, súpisné č. 2061, postavenom na parcele č. 37/167,
zapísanom na liste vlastníctva č. 3200, v katastri nehnuteľností Správy katastra Snina, pre
okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina, pre Mariášový klub Snina, Podhorská
2153, Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že citovanej akcie sa
zúčastní cca 327 hráčov a je nevyhnutné zabezpečiť vhodné reprezentačné priestory,
ktorými žiadateľ nedisponuje, ako aj značná finančná náročnosť na usporiadanie,
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b) prenájom veľkej sály v Dome kultúry na deň 25. 05. 2013 za 1,- €/deň pre Mariášový klub
Snina, Podhorská 2153, Snina za účelom usporiadania celoslovenského kola v mariáši:
,,O štít Vihorlatu a mesta Snina“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržalo sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 416/2013

38. Žiadosť o umiestnenie zábavno-športovej atrakcie na RO Rybníky – Tomáš Cinkanič
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – znova ide o nepriamu dotáciu a znova to tu nie je vyčíslené.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer a spôsob nakladania
s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu je:
- časť pozemku 96 m2 z parcely parc. číslo 5708/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere
10 604 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3200, v katastri nehnuteľností Správy katastra
Snina, pre okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina,
pre Tomáša Cinkaniča, Snina, ktorý požiadal o prenájom vyššie citovanej nehnuteľnosti za nájomné
1,- €/mesiac, za účelom umiestnenia zábavno-športovej atrakcie pre návštevníkov RO Rybníky
počas tohtoročnej sezóny, t. j. od 15. 06. 2013 do 15. 09. 2013. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o atrakciu pre širokú verejnosť návštevníkov RO Rybníky, pričom
samotná atrakcia predstavuje dosť značné náklady. Žiadateľ je povinný uhradiť mestu energie.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: ---
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 417/2013

39. Informatívna správa k skládke TKO Snina vrátane správy o separácii odpadu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali Ing. Lýdia Gičová, vedúc
oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP, Ing. Ján Aľušík, konateľ Verejnoprospešných služieb mesta
Snina, s. r. o. a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu o skládke TKO Snina
vrátane správy o separácii odpadu za roky 2008 až 2012, schvaľuje podľa § 9 ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku vo
vlastníctve mesta Snina formou Obchodnej verejnej súťaže a to:
- pozemkov parcely č. 6029/1, 6029/2, 6029/3, 6029/4, 6029/5, 6029/6, 6029,7, 6029/8, 6034/4,
6034/5, 6034/7, 6034/8 a 6045/2,
- vrátnica – skládka TKO č. s 3823 na parc. č. 2029/7,
- garáže a dielne – skládka TKO na parc. č. 3824 a 6029/6,
- plotu a vonkajších úprav – riadená skládka,
za cenu určenú znaleckým posudkom č. 57/2012 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom,
Boženy Nemcovej č. 2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 981 000,- € s tým, že na najbližšie
rokovanie MsZ bude predložený návrh podmienok na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže po
predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.

40. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovali JUDr. Ján Maškulík,
náčelník MsP Snina, JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb, Ing.
Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny a oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – v správe je uvedené, že občan, ktorý nemá finančné prostriedky na
úhradu pokuty, môže si jej výšku odpracovať formou verejnoprospešných prác. Chce sa opýtať, či
sa to využíva a či je možné predložiť takúto štatistiku. V správe nie sú napísané žiadne štatistiky,
plnenia.
Mgr. Ľubov Reháková – zatiaľ takúto možnosť nikto nevyužil.
Ing. Jozef Savka – chce sa opýtať – 631 priestupkov bolo k 25. 03. 2013. Ide o priestupky za
rok 2012 a 2013?
Mgr. Ľubov Reháková – nie, ide iba o priestupky za rok 2013.
Ing. Jozef Savka – takže ide o 631 priestupkov spáchaných za 3 mesiace, z toho bolo 26
priestupkov spáchaných na sídl. I a zvyšok bol spáchaný v meste. Takže kladieme dôraz na sídl. I,
kde sa nám zlepšuje, ale v meste sa situácia zhoršuje.
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Mgr. Ľubov Reháková – opatrenia na sídl. I prinášajú pomaly svoje ovocie, ale hlavným
problémom tohto sídliska je prichádzajúce teplé počasie a s tým spojený nočný kľud a neporiadok.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na
sídlisku I a II.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržalo sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 418/2013

41. Zmena uznesenia MsZ č. 328/2012 zo dňa 05. 11. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina.
Ing. Jozef Savka – po zmene plánu podujatí ostali ešte nejaké peniaze na kupovanú kultúru
bokom alebo už mestské kultúrne a osvetové stredisko nemá v rozpočte žiadne peniaze navyše?
PhDr. Daniel Andráško – kupovanú kultúru sa snažíme robiť zo ziskov. Teraz veľkú časť
rozpočtu vyčerpáva kaštieľ, s čím sme ani tak nerátali. Takže, ak by bola vôľa poslancov navýšiť
rozpočet kultúrneho strediska, na najbližšie zasadnutie by predložil návrh a tiež navrhuje navýšiť
finančné prostriedky na digitalizáciu kina, ak je vôľa poslancov.
Ing. Jaroslav Regec – peňazí niet ani v rozpočte mesta. Skôr by povedal, aby sme sa držali pri
zemi.
Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine mení uznesenie MsZ v Snine č. 328/2012 zo dňa 05. 11.
2012 tak, že nahrádza prílohu uznesenia „Plán podujatí MKOS Snina na rok 2013“ novou prílohou.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
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zdržalo sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 419/2013

42. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 343/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a časti uznesenia MsZ č.
315/2012 zo dňa 05. 11. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Jozef Savka, poslanec MsZ v Snine.
Ing. Jozef Savka – chce poprosiť poslancov, aby zvážili investovanie do niečoho, čo je možné
riešiť aj iným spôsobom a nemusíme to riešiť v tomto roku. Tieto finančné prostriedky by sme
investovali do rekonštrukcie chodníkov, odstavných plôch.
Emília Mydlová – poslanec pán Vass predložil poslanecký návrh v tomto znení.
Poslanecký návrh p. Vassa:
Navrhuje hlasovať o každom bode samostatne.
Hlasovanie o návrhu p. Vassa:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta – 4
poslanci
nehlasoval: --Emília Mydlová – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší
1) uznesenie MsZ v Snine č. 343/2012 zo dňa 13. 12. 2012 v bode 2 – Investičný zámer
„Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. gen. Svodobu“,
2) uznesenie MsZ v Snine č. 315/2012 zo dňa 05. 11. 2012 v časti Investičný zámer „Chodník
medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine“.
Hlasovanie o bode č. 1:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil – 10 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 3 poslanci
zdržali sa: MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová – 3 poslanci
nehlasoval: ---
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Hlasovanie o bode č. 2:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 420/2013

45. Interpelácia poslancov
MUDr. Igor Latta – oznamuje poslancom, že k uzneseniu prijatému k bodu č. 31 podá protest
na prokuratúru z troch dôvodov:
- nepostupovalo sa podľa VZN,
- je to okraj hlavnej cesty uprostred mesta a nie je tam pozemok na chodník,
- je na škodu, že poslanci si neosvojili tento materiál.
Ing. Jozef Savka – doriešiť mestskú hromadnú dopravu – stáva sa, že na bohoslužbu MHD
príde, ale naspäť už po omši už nejde späť – úloha.
- žiada oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP naďalej rokovať s vodárenskou spoločnosťou
o prístupe k ich čističke odpadových vôd. Frekvencia dopravy ich nákladnými autami je veľmi
nebezpečná pre deti, ktoré sa hrajú na detskom ihrisku. Kal je roztrúsený po celej ceste a čistiť to
začnú až na telefonické upozornenie po niekoľkých dňoch, je z toho neskutočný zápach.
Najvýhodnejšie sa javí premostenie pontónovým mostom od čističky na cestu prvej triedy – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – preverí, či je súčasťou grafikonu aj premávanie MHD počas nedele, ak
nie, predloží na najbližšie zasadnutie zmenu grafikonu. Prepravca bol na túto skutočnosť
upozornený a sám navrhol, že grafikon takto upraví.
Ing. Daniela Galandová - kto bol autorom správy o separácii mat. č. 39 – finančného
zhodnotenia, pretože tam nie je uvedené meno,
- keďže tento materiál bude opätovne zaradený, myslí si, že by bolo vhodné doplniť ho
o podstatné dokumenty, aby sme o tejto problematike vedeli viac – aké prínosy pre nás skládka
predstavuje,
- predložiť na prerokovanie do komisií MsZ:
- záznam z kontroly č. 4/2013 od Inšpektorátu životného prostredia Košice,
- písomnú korešpondenciu od životného prostredia, ktorá je v dôvodovej správe spomínaná,
vrátane stanoviska ministerstva k odpredaju,
- znalecký posudok na plánovaný odpredaj,
- zápis z porady vedenia, kde táto problematika bola prejednaná,
- záznamy z doterajších meraní, ktoré sú spomínané, že boli robené.
Mgr. Ľubov Reháková – treba na obyvateľov mesta viac apelovať, aby separovali čistý odpad,
pretože v správe sa hovorí, že veľkú časť plastov nie je možné ďalej recyklovať z dôvodu ich
veľkého znečistenia – úloha.
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Ing. Jaroslav Matis – do materiálu je potrebné doplniť aj tržby za rok 2012, ktoré sme získali
za separovaný odpad – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – čo najrýchlejšie vysporiadať pozemky pri Dúbravskom potoku, aby sa
postavil popri tomto potoku chodník,
- očakáva riešenie úpravy chodníka do vzniknutých stavebnín p. Dudu,
- od najbližšieho zasadnutia MsZ vo všetkých bodoch, kde bude úľava, vyčísliť o koľko
mesto prichádza,
- zmapovať zabrané pozemky v meste, ktoré sú využívané bez právnych zmluvných
podkladov,
- neodpredávať pozemky až po cestu, ale jednať s terajšími vlastníkmi pozemkov od
prevádzky p. Špitalíka až po prevádzku p. Miškovej o odkúpení pozemkov na výstavbu chodníka.
Ing. Jozef Savka – je za vybudovanie chodníka popri Dúbravskom potoku, ale treba robiť
priority, ktoré nás veľmi tlačia a kde to ľudia najviac potrebujú.
Ing. Daniela Galandová – v akých periódach sa čistí breh Cirochy smerom na Rybníky popri
topoľovej aleji? Je to tam hrozné.
Ing. Zdenek Snítil – každý posudzujeme svoje priority. Priority by sme si mali určiť spoločné.
Pozrieť sa na čiernu skládku, ktorá vzniká v areáli pod stĺpmi smerom k domovu sociálnych služieb
– úloha.
Ing. Ján Alušík – minulý týždeň odpratali niekoľko ton odpadu z rokliny pri ceste na skládku.
Najhoršie na tom je to, že VPS to na svoje náklady vyčistí a na druhý deň je tam čierna skládka
opäť. Čo sa týka separovaného odpadu, ktorý vyvážame do spaľovne a platíme za nich – firma
Envypak má s mestom zmluvu čo sa týka likvidácie obalových materiálov nám robila rozbor –
papier z rodinných domov – boli tam prímesi vo výške 8 %, papier z bytových domov – boli tam
prímesi vo výške 87 %. Takže asi takáto je separácia v našom meste. Plasty od rodinných domov –
prímesi 42 %, od bytových domov – prímesi 61 %. Nejde tu len o neumyté obaly od jogurtov, ale
v kontajneroch sa nachádza kadečo možné. Takže to rovno zlisujú a vezú do spaľovne.
V porovnaní s inými mestami Slovenska sme na tom síce ešte dobre, ale mohli by sme byť ešte
lepší.
Mgr. Ľubov Reháková – vyzýva občanov, aby k separácii pristupovali zodpovedne, je to pre
nás a pre naše budúce generácie.
Ing. Marián Kníž – oznamuje, že primátor a poslanci podali včas majetkové priznanie.
JUDr. Ján Paľovčík – nie všetci podali majetkové priznanie včas.
Ing. Marián Kníž – dobre, tak to budeme riešiť na kontrolnej komisii,
- sťažnosť od občanov na RO Rybníky – zabezpečiť namontovanie lavičiek,
- park pri nemocnici – je tam štrkom vysypaný chodník, ktorý je zamokrený, treba ho
opraviť,
- val pri Provingu – platí tu VZN?
- športové zariadenia na území mesta – pri 5. ZŠ treba doplniť basketbalový kôš,
- zvážiť, či je potrebné, aby úradníci celý čas sedeli na celom zasadnutí MsZ, keď
nepovedia ani slovo.
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Mgr. Ľubov Reháková – vedúci oddelení a riaditelia organizácií mesta boli stále prítomní na
zasadnutí mestského zastupiteľstva, či už spracovali alebo nie nejaký materiál a rozprávajú iba
vtedy, ak sú vyzvaní.
Mgr. Vladislav Mika – nespokojnosť občanov bývajúcich pri reštaurácii bývalej predajne
Ovocie - zelenina – dochádza tam k veľkému znečisťovaniu prostredia, preto prosí mestskú políciu,
aby tam častejšie hliadkovala – úloha,
v akom štádiu je rekonštrukcia športovej haly?
Ing. Jana Rosičová – bola spracovaná projektová dokumentácia, rozpočtový náklad na
rekonštrukciu podľa schváleného investičného zámeru je v sume 500 tis.
Mgr. Ľubov Reháková – toto reštauračné zariadenie je rovno pod oknami štátnej polície
a ľutuje mestských policajtov, pretože tých reštauračných zariadení je v meste veľmi veľa. Je veľa
priestorov, kde naozaj dochádza k porušovaniu poriadku. Všetko je to o našej kultúre.
Emília Mydlová – park pri železničnej trati, kde je urampa – je tam vyšľapaný chodník, ktorý
sa stále rozširuje – dáva na zváženie, či by nebolo vhodné to niečím vysypať – úloha.
Ing. Ján Alušík – treba sa dohodnúť, či ten chodník chceme zlegalizovať, alebo tam zavezieme
hlinu a zasejeme trávu. Ale ak tam chceme chodník, len vysypanie štrkom nepomôže.
Ing. Miroslav Balog – čierne skládky – apeluje na občanov mesta, aby nevytvárali čierne
skládky, pretože akýkoľvek odpad je možné bezplatne vyviesť na Verejnoprospešné služby mesta
Snina. VPS by nemala náklady na čierne skládky a naše mesto by bolo oveľa čistejšie;
- odkedy je železničná trať medzi zastávkou pri RO Rybníky a zastávkou mesta poškodená,
spínače spustia závory v čase, keď vlak vychádza z hornej stanice. Potom trvá 6 – 7 minút, pokiaľ
vlak príde na zastávku, potom ešte ďalšie 4 minúty, kým ľudia nastúpia a vystúpia a ďalšie 2
minúty, pokiaľ sa rozbehne. Takže autá čakajú viac ako 10 minút pokiaľ vlak prejde a vytvárajú sa
kolóny až po križovatku. To by však nebolo to najhoršie, ale časť tých čakateľov začínajú svoje
autá otáčať a hľadajú si iné cesty. Treba rokovať so železnicami, aby spínače spustili závory na Ul.
študentskej až vtedy, keď vlak prejde prvé priecestie.
Ing. Jaroslav Matis – prosí mesto, aby cestou VPS zrekonštruoval chodník, ktorý ide popri
železničnej trati smerom na sídl. Komenského – úloha,
- upozorniť majiteľa pozemku za bývalou poštou – smerom k úradu práce – je tam znečistená
plocha náletovými drevinami – úloha,
- lacným spôsobom vytvoriť parkovacie miesta pri MŠ na Ul. Palárikovej a na Ul.
Kukučínovej – v rannom čase a popoludní, keď si rodičia chodia po deti je to tam neuveriteľné –
úloha.
Emília Mydlová – chce reagovať na pripomienku Ing. Baloga – mestský úrad by mohol
zverejniť oznam v káblovej televízii, že občania môžu voziť odpad na VPS bezplatne.
Ing. Ján Alušík – takéto oznamy už v káblovej televízii boli, bezvýsledne. Opakuje, že každý
môže kedykoľvek priviesť akýkoľvek odpad na VPS bezplatne.
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46. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa
primátora mesta.

Snina 25. 04. 2013

Mgr. Ľubov Reháková
zástupkyňa primátora

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Overovatelia: Mgr. Erik Cap
Ing. Marián Kníž

Zapisovateľky:

Monika Dunajová
Mgr. Katarína Harmaňošová

Zapísala: Monika Dunajová
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