Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom dvadsiatom zasadnutí dňa 15. 12. 2016 prijalo tieto
uznesenia:
280/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e VZN mesta Snina č.132/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina. VZN tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --281/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina. Text doplnku č. 2
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass - 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Peter Vološin – 1 poslanec
282/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ v Snine č. 138/2015 zo dňa 15. 12.
2015 tak, že v schvaľovacej časti text: „- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38 400,- € ročne,
t. j. mesačne 3 200,- €.“ sa nahrádza textom:
„- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 50 380,- € ročne.“
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --283/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné pre obchodnú spoločnosť Nemocnica
Snina, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od 01. 01. 2017 do
31. 12. 2017 takto:
- za nájom hnuteľného majetku vo výške 11 400,- € bez DPH ročne, t. j. mesačne 950,- € bez
DPH,
- za nájom nehnuteľného majetku vo výške 38 400,- € ročne, t. j. mesačne 3 200,- €.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --284/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 415 338 €
- zvýšenie výdavkov o 47 426 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 334 000 €
- zníženie výdavkov o 420 415 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o 207 770 €
Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
11 958 659 €
10 934 762 €
+ 1 023 897 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
236 000 €
2 314 186 €
- 2 078 186 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
1 735 679 €
434 833 €
+ 1 300 846 €
ROZPOČET CELKOM
13 930 338 €
13 683 781 €
+ 246 557 €
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter
Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Marián Kníž, MUDr. Marián Regec, Mgr. Mária Todáková – 3 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
285/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine p r e h l a s u j e, že na nižšie uvedených parcelách sú
umiestnené stavby – miestne komunikácie a chodníky vo vlastníctve Mesta Snina, ktoré boli
postavené pred rokom 1991.
Ide o parcely registra CKN č. 6366/1, 6366/3 a 6366/7 vytvorené geometrickým plánom č.
4653328-187/2016 z parcely registra EKN č. 6130, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
11 705 m2, zap. na LV č. 8190, k. ú. Snina, ktorý bol vyhotovený dňa 21. 11. 2016 a overený pod
G1-361/2016 dňa 29. 11. 2016.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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286/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ku dňu 15. 12. 2016, s ch v a ľ u j e návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 15
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --287/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výsledky obchodnej verejnej súťaže č. OVS/15/2016 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č.
256/2016 zo dňa 17. 10. 2016 na prenájom nehnuteľností – nebytové priestory v Dome
kultúry,
b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a ustanovenia
§ 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov, zmluvný prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov v Dome
kultúry o výmere 61 m2,
pre nájomcu SEKO Trade, s. r. o., Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO: 47375272, za nájomné
120,00 €/mesiac bez energií.
Nájomné je v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach
prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a o určení sadzieb za tento
prenájom v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
nehlasoval: ---

3

Príloha uznesenia MsZ č. 280/2016 zo dňa 15. 12. 2016:
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31. 12. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 zákona NR SR č. 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SNINA
č. 132/2016

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina

Toto VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa 16. 12. 2016
Toto VZN bolo z úradnej tabule zvesené dňa 02. 01. 2017
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Čl. 1.
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta Snina (ďalej len: ,,VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie
pyrotechnických výrobkov na území mesta a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých
podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom z používania zábavnej
pyrotechniky.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické osoby
podnikajúce na území mesta, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov
umiestnených na území mesta.
3. Z dôvodu ochrany verejného poriadku mesto Snina upravuje používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta. Na účely tohto VZN sa územím rozumie
katastrálne územie mesta Snina.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Pyrotechnický výrobok je výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý
je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie
týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií. Pyrotechnické
výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z.
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu takto:
a) zábavná pyrotechnika:
● kategórie F1 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane
zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
● kategórie F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
● kategórie F3 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá
je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie
je škodlivá pre ľudské zdravie,
● kategórie F4 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu
používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika:
● kategórie T1 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje
nízke nebezpečenstvo,
● kategórie T2 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať
len odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky:
● kategórie P1 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
● kategórie P2 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými
osobami.
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2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN považujú všetky miesta alebo priestory na území
mesta Snina, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, a to najmä ulice, námestia,
cesty, chodníky, parkoviská, mosty, priechody, schody, parky pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných
právnických a fyzických osôb ako mesta, zastávky mestskej a hromadnej autobusovej dopravy,
zastávky železničných staníc, verejná zeleň, verejné WC, areály školských a predškolských
zariadení, detské ihriská, cintoríny a pietne miesta na území mesta, domy smútku, kultúrne
strediská, okolie kostolov, detských zariadení, domovou dôchodcov a pod.
Čl. 3
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
1. Na území mesta Snina je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1
s výnimkou 31. decembra kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 22.00 hodiny do 02.00 hodiny
nasledujúceho dňa (Nový rok) a 13. 01. kalendárneho roku od 22.00 hodiny do 14. 01.
nasledujúceho dňa do 02.00 hodiny.
2. Pyrotechnické výrobky triedy F4, P2 a T2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby podľa
osobitného predpisu a to na základe povolenia obvodného banského úradu, ktoré je podmienené
súhlasom mesta v zmysle zákona.
3. Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 nad
rámec vymedzený týmto VZN.
4. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1 nie je týmto VZN obmedzené, nakoľko takéto
obmedzenie nie je v kompetencii mesta v zmysle zákona.
5. Všeobecne však osoba používajúca pyrotechnické výrobky ktorejkoľvek kategórie by mala
postupovať podľa pokynov výrobcu pyrotechnického výrobku a brať ohľad na možný vznik škody
na majetku a ujmy na zdraví, za ktoré nesie zodpovednosť.
6. Zákaz podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na:
a) podujatia organizované a spoluorganizované mestom Snina, kde je používanie
pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia,
b) podujatia, kde boli udelené výnimky na základe žiadosti osoby, ktorá ohňostrojné práce
vykonáva alebo osoby, pre ktorú sa tieto práce majú vykonať, ak na tieto práce nie je potrebné
osobitné povolenie banského úradu schválené primátorom mesta.
7. Výnimka v zmysle odseku 6 b) musí mať formu písomného súhlasu primátora mesta, pričom
nesmie byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá
primátor v lehote najneskôr 3 dní pred dátumom konania podujatia.
8. Žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby na udelenie výnimky musí byť doručená najneskôr 10
pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať najmä:
a) označenie žiadateľa a zodpovednej osoby,
b) dátum a čas konania podujatia (od – do),
c) účel podujatia,
d) čas a druh použitia pyrotechnických výrobkov,
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia,
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f) označenie osoby oprávnenej používať pyrotechnické výrobky,
g) podpis žiadateľa.
9. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, používať pyrotechnické výrobky, alebo ten, pre koho
sa tieto práce majú vykonať, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva,
ku ktorému došlo po použití zábavnej pyrotechniky, resp. po skončení ohňostrojných prác.
V prípade, ak osoba, ktorá vykonala ohňostrojné práce, použila pyrotechnické výrobky, alebo
osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonali, neodstráni znečistenie, vykoná vyčistenie verejného
priestranstva mesto na náklady vyššie uvedenej osoby, ktoré je oprávnené od tejto osoby vymáhať.
Čl. 4
Kontrola dodržiavania VZN a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania týchto ustanovení VZN vykonávajú :
a) poverení pracovníci MsÚ v Snine,
b) mestská polícia.
2. Priestupku podľa ustanovenia § 48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa dopustí ten, kto poruší povinnosť zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov
kategórie F2, F3, T1 a P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
3. Zistené porušenia ustanovení tohto VZN sa oznamujú Mestskej polícií mesta Snina.
4. Sankcie za tieto porušenia upravujú osobitné predpisy.
Čl. 5
Účinnosť
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 15. 12. 2016, uznesením číslo 280/2016
a nadobudne účinnosť 31. 12. 2016.
2. Schválené VZN č. 132/2016 bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta
dňa 16. 12. 2016 na dobu 15 dní.

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Príloha uznesenia MsZ č. 281/2016 zo dňa 15. 12. 2016:
Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 31. 12. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina tento doplnok:

D O P L N O K č. 2
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
MESTA SNINA
č. 121/2013

o verejnom poriadku na území mesta Snina v znení doplnku č. 1

Tento doplnok bol na úradnej tabuli mesta vyvesený dňa 16. 12. 2016
Tento doplnok bol z úradnej tabule mesta zvesený dňa 02. 01. 2017
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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina v znení doplnku
č. 1.

Čl. I
Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Snina v znení doplnku č. 1. sa vypúšťa sa Článok 7.
Čl. II
Tento doplnok nadobúda účinnosť 31. 12. 2016.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Príloha uznesenia MsZ č. 286/2016 zo dňa 15. 12. 2016:
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Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2017

Január:

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola hospodárenia nakladania s majetkom mesta – výdavky na prevádzku
a opravy mestských bytov
Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk.
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – prenájmy.
Kontrola vyplatenia oprávnenosti odmeny za právne služby vyplatené za právne
zastupovanie mesta v súdnom spore vedenom o zaplatenie naviac prác na skládke TKO
Snina

Február:

Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Marec:

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia zmlúv o výkone vo verejnom záujme MHD v Snine
Kontrola na základe uznesenia MsZ v Snine

Apríl:

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola čerpania finančných prostriedkov na materiálno-technické vybavenie MsÚ
výpočtovou technikou, evidencia zakúpeného vybavenia
Kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru

Máj:

Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
Kontrola na základe uznesenia MsZ v Snine

Jún:

Kontrola plnenia uznesení
Následná kontrola na plnenie prijatých opatrení za rok 2016
Kontrola dotácií mesta Snina poskytnutých všetkým poberateľom za rok 2016
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