ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 25. 11. 2011

Prítomní:

Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Miroslav Balog
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správneho majetku a služieb
Ján Pandula, občan mesta

Program:
1. Výjazdové zasadnutie
a) Prejednanie žiadosti Márie Kovaľovej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1225/208
b) Prejednanie žiadosti Jána Bobáka o právo prechodu na pozemok parc. č. CKN 607/1
c) Prejednanie žiadosti Júliusa Kočiša o odkúpenie pozemku
d) Zavážanie rokliny odpadom
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 28. 11. 2011
3. Vyznačenie zrekonštruovaných chodníkov na území mesta Snina
4. Žiadosti o pridelenie bytu
5. Prejednanie žiadosti Slávky Nemčanovskej o odkúpenie, resp. prenájom časti pozemku
parc. č. CKN 3958/1
6. Žiadosť o určenie splátok a odpustenie súdnych poplatkov z dlhu za užívanie bytu –
Fečíková Daniela
7. Informačné centrum mladých – správa o činnosti združenia
8. Návrh udalostí roku 2010 pre zápis do mestskej kroniky
9. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa
primátora.
Overovateľ: Ing. Zdenek Snítil
Zapisovateľka: Monika Dunajová
Mgr. Ľubov Reháková – p. Pandula požiadal o účasť na zasadnutí MsR.
Hlasovanie o účasti p. Pandulu na zasadnutí MsR:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Jozef Savka – v schránke si našiel list od p. Šantovej – navrhuje tento problém zaradiť do
programu dnešného rokovanie, aby bola poslancom podaná informácia.
Hlasovanie o zaradení listu p. Šantovej do programu:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Zdenek Snítil – navrhuje do programu výjazdového zasadnutia zaradiť aj obhliadku cesty
a chodníka do Vihorlatu smerom od Provingu.
Hlasovanie o zaradení návrhu Ing. Snítila do programu:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Hlasovanie za program ako celok:
za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

1. Výjazdové zasadnutie
a) Prejednanie žiadosti Márie Kovaľovej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN
1225/208
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – vlastníkom pozemku je mesto a ak budú spoluvlastníci susediacich
parciel súhlasiť, nie je dôvod, aby sme pozemok neodpredali. Materiál bol prerokovaný v komisiách
MsZ.
Ing. Miroslav Balog – vypustiť z uznesenia text: „s podmienkou súhlasných stanovísk
podielových spoluvlastníkov susediacich parciel.“
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Márie Kovaľovej, Nad Cirochou
368/19, 069 01 Snina o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1225/208, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 1
uznesenie č. 23/2011

b) Prejednanie žiadosti Jána Bobáka o právo prechodu na pozemok parc. č. CKN
607/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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Ing. Miroslav Balog – mesto nie je vlastníkom, preto by mal p. Bobák rokovať s vlastníkmi
pozemku.
Ing. Jozef Savka – mesto by malo pomôcť pri rokovaniach.
JUDr. Ján Paľovčík – mesto tento pozemok neodpredalo p. Ďurkovi, odpredal mu ho Vihorlat.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
a) nevyhovieť žiadosti o právo prechodu, teda o zriadenie vecného bremena spočívajúce
v práve prechodu cez susedný pozemok k parc. č. CKN 607/1, k. ú. Snina, pre žiadateľa
Jána Bobáka, Študentská 1439, 069 01 Snina, nakoľko Mesto Snina nie je vlastníkom
žiadnych susedných parciel, teda nemôže v týchto prípadoch zriaďovať vecné bremeno na
pozemky vo vlastníctve tretích osôb,
b) vlastníkom pozemkov v tejto časti vstúpiť do jednania vo veci zriadenia vecného bremena
s firmou UNEX.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 24/2011

c) Prejednanie žiadosti Júliusa Kočiša o odkúpenie pozemku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jozef Savka – zatiaľ by sme to nemali riešiť, pretože na autobusovej zastávke nám
absentujú sociálne zariadenia. Keďže tadiaľ vedie kanál, mohli by sme v budúcnosti práve na tomto
pozemku riešiť vybudovanie sociálneho zariadenia. Navrhuje tento pozemok dať p. Kočišovi iba do
prenájmu.
Ing. Miroslav Balog – nevidí dôvod, aby sme tento pozemok neodpredali.
Poslanecký návrh na uznesenie Ing. Savku:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
na pozemok parc. č. CKN 1476/3, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu s Júliusom Kočišom, Vihorlatská 1425/13,
Snina. V prípade nesúhlasu zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu cez príslušnú časť
pozemku.
Hlasovanie o prenájme:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 1
uznesenie č. 25/2011
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d) Zavážanie rokliny odpadom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e
3414/1, k. ú. Snina, Ul. pálenčiarska.
Hlasovanie:
za: 6

informáciu o zavážaní pozemku parc. č.

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 26/2011

e) Skládka tuhého komunálneho odpadu
Poslanci sa boli pozrieť na skládku tuhého komunálneho odpadu.
Ing. Jozef Savka – skládka TKO bude zaplnená za 9 rokov.
Ing. Jana Rosičová – mesto nemá pozemky na výstavbu triedičky odpadu.
Ing. Zdenek Snítil – požiadať firmu, ktorá prevádzkuje kameňolom, aby podala informáciu
o tom, kedy budú realizované opatrenia, ktoré sú súčasťou povolenia prevádzkovania kameňolomu
– merania nenarušenosti skládky vplyvom odstrelov – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada b e r i e n a v e d o m i e skutkový stav skládky tuhého komunálneho odpadu,
u k l a d á VPS Snina, s. r. o., vypracovať analýzu ďalšieho smerovania s nakladaním tuhého
komunálneho odpadu.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 27/2011

f) Chodník na Ul. Palárikovej – novozriadené parkovisko
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a zrealizovať časť chodníka na Ul. Palárikovej popri
novozriadenom parkovisku (oproti bytovému bloku Študentská 1458/21).
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 28/2011
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g) Sprechodnenie existujúcich chodníkov na Ul. budovateľskej - oproti Provingu
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyzvať nájomcu cesty vo Vihorlatskom parku na
bezbariérové sprechodnenie existujúcich chodníkov a ukončiť terénne úpravy okolo cesty.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 29/2011

Mgr. Ľubov Reháková – navrhuje, aby každá mestská rada začínala výjazdovým zasadnutím,
kde sa bude venovať niektorej lokalite mesta Snina – úloha.

3. Vyznačenie zrekonštruovaných chodníkov na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Jozef Savka – komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy navrhlo zaradiť
do plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2012 nejaké akcie – rekonštrukcie chodníkov a prosí, aby boli do plánu zaradené.
Ing. Jana Rosičová – na rok 2012 máme málo finančných prostriedkov na rekonštrukciu
chodníkov, preto nie je možné všetko zaradiť do plánu investičných akcií. Treba si určiť priority
alebo do rozpočtu naplánovať vyššiu sumu na chodníky a tým pádom z plánu vyškrtnúť iné akcie.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e vyznačenie zrekonštruovaných chodníkov
v katastrálnej mape na území mesta Snina zrekonštruovaných a zrealizovaných v období rokov
2008 – 2011.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 30/2011

4. Žiadosti o pridelenie bytu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – návrh na uznesenie je predložený v zmysle so stanoviskom komisie
bytovej, sociálnej a zdravotníckej. Čo sa týka pridelenia bytu p. Balážovej, neodporúča byt
prideliť, pretože je tam nevymožiteľná pohľadávka.
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Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta
a) neuzatvoriť nájomné zmluvy na sociálne byty pre:
- Marek Gabčo a manželka, Palárikova 1606/5, Snina,
- Nataša Grundzová a manžel, Palárikova 1603, Snina,
b) uzatvoriť nájomné zmluvy na byty:
- 2-izbový byt č. 6 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1609 v Snine pre Lenku
Harmanskú a manžela, Snina, na určitú dobu do 30. 06. 2012,
- 2-izbový byt č. 50 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1603 v Snine pre Evu Balážovú,
Snina, na dobu určitú do 30. 06. 2012,
- 2-izbový byt č. 5 v bytovom dome na Ul. Palárikova 1609 v Snine pre Lukáša Cinu
a manželku, Poprad, na dobu určitú do 30. 06. 2012.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 31/2011

5. Prejednanie žiadosti
Slávky Nemčanovskej o odkúpenie, resp. prenájom časti
pozemku parc. č. CKN 3958/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
a) nevyhovieť žiadosti o odkúpenie 10 m2 časti parcely č. CKN 3958/1 – ostatné plochy,
o výmere 61 265 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina,
b) uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku parc. č. CKN 3958/746 o výmere 10 m2,
vytvoreného z parcely č. CKN 3958/1 – ostatné plochy, o výmere 61 265 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, vyhotoveného geometrickým plánom č.
37002341-133/2009, overeným pod G1-263/09 zo dňa 10. 12. 2009, pre Slávku
Nemčanovskú, Gladkova 2383/11, 069 01 Snina z dôvodu vysporiadania vlastníckych
vzťahov pod prístavbou – garážou.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 32/2011

6. Žiadosť o určenie splátok a odpustenie súdnych poplatkov z dlhu za užívanie bytu –
Fečíková Daniela
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Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – nájom sa neplatí už 3 roky, nový splátkový kalendár nič nerieši, pretože
p. Fečíková nemá z čoho dlh splácať.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a primátorovi mesta nevyhovieť žiadosti Daniely
Fečíkovej, bytom Snina, Palárikova 1603 o určenie splátok a odpustenie súdnych poplatkov z dlhu
za užívanie bytu, ako aj uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. Palárikova
1603 v Snine.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 1
uznesenie č. 33/2011

7. Informačné centrum mladých – správa o činnosti združenia
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine b e r i e n a v e d o m i e materiál týkajúci sa činnosti a aktivít
občianskeho združenia občanov a mládeže – Informačné centrum mladých.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 34/2011

8. Návrh udalostí roku 2010 pre zápis do mestskej kroniky
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
kroniky.

s ch v a ľ u j e

Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada v Snine prijala

návrh udalostí v roku 2010 pre zápis do mestskej

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 35/2011
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9. Rôzne
A) List p. Šantovej
Ing. Jana Rosičová - prebieha súdny spor – ku koncu roka bola prepustená, podala na súd
podanie ohľadom neplatnosti prepustenia. Bol podaný návrh na mimosúdne vyrovnanie, ale keďže
ide o ZŠ Budovateľskú, bola dohoda, že nech si mimosúdne vyrovnanie dohodne štatutár.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
MsZ.

be r ie

Hlasovanie:
za: 6

na

ve d omi e

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

list p. Šantovej adresovaný poslancom

zdržal sa: 0
uznesenie č. 36/2011

B) Žiadosť p. Pandulu o účasť na zasadnutí MsR
p. Pandula – členov rady bližšie oboznámil o spore ohľadom vyvlastneného pozemku na sídl.
Komenského v časti, kde je postavený supermarket LIDL. Keďže nedošlo k dohode, prestal platiť
mestu za odpad a garáž. Garáž teraz spláca po 3,32 € mesačne. Nechce od mesta už pozemok, ale
žiada, aby bol jeho dlh odpustený. Dlh je vo výške približne 1 200,- €.
Ing. Jana Rosičová – úrad neodporúča zahladiť tento dlh, pretože by sa mohlo ozvať viac
občanov.
JUDr. Ján Paľovčík – v zmysle zákona o daniach musíme konať. Daň poslanci nemôžu
odpustiť. Dohoda je iba o splácaní starého dlhu. Pán Pandula však vytvára už ďalší dlh, na ktorý je
vydaná exekúcia.
Mestská rada prijme uznesenie pri prerokovávaní písomného materiálu č. 31, ktorý sa týka práve
tohto problému.
Mgr. Ľubov Reháková – na MsZ predloží poslanecký návrh na zloženie komisie pre
organizovanie festivalu Rock pod kameňom.
Ing. Jozef Savka – v pondelok pred zasadnutím MsZ za prítomnosti prezidenta futbalového
oddielu a poslancov MsZ slávnostne poďakovať p. Kochanovi za jeho prácu.
Ing. Jana Rosičová – informovala o schválení zmluvy o dielo na realizáciu rekonštrukcie
kaštieľa.

2. Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 28. 11. 2011
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2.

Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 28. 11. 2011

Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR
a MsZ k 28. 11. 2011, r u š í ukladaciu časť uznesenia MsR č. 65/2009.
Hlasovanie:
za: 5
(pri hlasovaní nebol prítomný p. Savka)

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada v Snine prijala

3.

uznesenie č. 37/2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 28. 11. 2011

Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 28. 11. 2011.

b e r ie

Hlasovanie:
za: 5
(pri hlasovaní nebol prítomný p. Savka)
Mestská rada v Snine prijala

4.

n a ve d om ie

proti: 0

výsledky kontrolnej činnosti

zdržal sa: 0

uznesenie č. 37/2011

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina

dotácií

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – návrh VZN bol predložený na pripomienkovanie všetkým komisiám a aj
poslancom MsZ. Väčšina vecných a zásadných pripomienok boli do návrhu zapracované.
Pripomienky p. Galandovej zapracované neboli, pretože išlo o takzvané kozmetické úpravy.
O zapracovaní jej pripomienok nech rozhodnú poslanci na zasadnutí MsZ.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č..../2011 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Snina. Text všeobecne záväzného nariadenia tvorí prílohu uznesenia.

Hlasovanie:
9

za: 5
(pri hlasovaní nebol prítomný p. Savka)

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

5.

zdržal sa: 0

uznesenie č. 37/2011

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 66/2004 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 66/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach. Text doplnku tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

6.

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

Doplnok č. 3 k VZN č. 94/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jana Rosičová – odpad sa navýšil pre fyzické osoby o 2,- € na rok. Mení sa aj poplatok za
psa – zrovnanie poplatku na výšku 15,- € na rok za jedného psa.
Ing. Jozef Savka – treba rozlíšiť, prečo občan psa vlastní – pes je na ochranu majetku alebo ho
má len pre potešenie.
Ing. Miroslav Balog – v prvom rade je potrebné sčítať psov v meste.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 94/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011
10

7.

Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka odboru školstva.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje tento materiál z rokovania MsZ vypustiť.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 101/2009 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: 2

proti: 4

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

Odporúča stiahnuť z rokovania MsZ
(zo zasadnutia odišiel Ing. Miroslav Balog – 13.24 hod. – spolu 5 členov rady)

8.

Doplnok č. 1 k VZN č. 108/2011 o symboloch mesta Snina a ich používaní

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 108/2011 o symboloch mesta Snina a ich používaní.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

9.

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

Doplnok č. 1 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 mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému doplnku.
Ing. Zdenek Snítil – doplniť do bodu 6 – „súhlasné“ stanovisko komisie bytovej, sociálnej
a zdravotníckej.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom. Text doplnku tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 1
uznesenie č. 37/2011

10. Doplnok č. 1 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
Text doplnku tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

11. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania MsZ.
Anton Vass – navrhuje to ponechať a po roku uvidíme, ako to bude fungovať.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
zo dňa 27. 01. 2011, uznesenie č. 14/2011.
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Hlasovanie:
za: 1

proti: 4

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

Odporúča stiahnuť z rokovania MsZ
12. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, referentka oddelenia výstavby, ÚP,
ŽP a SP.
Ing. Marián Kníž – v uznesení zmeniť „fyzické osoby“ na „žiadatelia“.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zadávací dokument pre spracovanie Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Snina s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady
spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Snina prefinancujú žiadatelia,
ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Snina.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

13. Smernica o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina
v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – na zasadnutí MsZ navrhne zvýšenie sumy.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Smernicu o odmeňovaní členov Zboru pre
občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území mesta
Snina.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

14. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie
Organizačného poriadku Mestského úradu Snina.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

n a

ve d om ie

informáciu o zmene

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

15. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
Rímskokatolícky arcibiskupský úrad
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na základe pripomienky hlavného kontrolóra sa v bodoch 15 až 22
doplnil osobitný zreteľ. Zmenený návrh na uznesenie bude predložený návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
s účinnosťou od 01. 12. 2011, s c h v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v priestoroch budovy súpisné číslo 2059/11 na Ul. 1. mája
v Snine, na parcele KN 1508/94 a parcele KN 1508/1 v rozsahu oplotenia pre
Rímskokatolícky arcibiskupský úrad, Ul. hlavná 28, Košice, IČO: 00179094 za nájomné vo
výške 1,00 €/mesiac s podmienkou, že nájomca bude uhrádzať všetky prevádzkové náklady
a náklady spojené s opravou a údržbou prenajatých priestorov na účely prevádzkovania
cirkevnej materskej školy s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2014.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011
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16. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
Gréckokatolícka cirkev
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 116/2007 zo dňa 06. 06. 2007
s účinnosťou od 01. 12. 2011, s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov výmenníkovej stanice, súpisné číslo 3192, Ul.
Komenského, na parcele č. KN 1121/195, k. ú. Snina pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť
Brehy, IČO: 42076145 za nájomné vo výške 1,00 €/rok s podmienkou, že nájomca sa
zaviaže uhrádzať všetky prevádzkové náklady, s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12.
2014.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

17. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
Galéria Andrej Smolák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 556/2009 zo dňa 26. 03. 2009
s účinnosťou od 01. 12. 2011, s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry pre Galériu Andrej Smolák za nájomné vo
výške 1,00 €/rok vrátane prevádzkových nákladov s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12.
2013.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

18. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
MUDr. Alžbeta Adamkovičová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 789/2010 zo dňa 24. 06. 2010
s účinnosťou od 01. 12. 2011, s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v priestoroch ZŠ Budovateľskej v Snine pre MUDr.
Alzbetu Adamkovičovú za nájomné vo výške 1,- €/mesiac s platnosťou od 01. 12. 2011 do
31. 12. 2016 na činnosť stomatologickej ambulancie,
3. prenájom nebytových priestorov v priestoroch ZŠ Budovateľskej v Snine pre PaedDr. Janu
Mihókovú za nájomné vo výške 1,- €/mesiac s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2016
na činnosť špeciálnopedagogického poradenstva.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

19. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Ema
Leňková
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 620/2005 zo dňa 01. 08. 2005, č.
767/2006 zo dňa 09. 02. 2006, č. 785/2006 zo dňa 14. 02. 2006 s účinnosťou od 01. 12. 2011,
s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
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2. prenájom nebytových priestorov v budove Materskej školy na Ul. vihorlatskej 1420/8
v Snine, na parcele č. KN 2297/67 a na parcele KN 2297/69 v rozsahu oplotenia pre Emu
Leňkovú, za nájomné vo výške 6 650,00 €/rok s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2012
na účely prevádzkovania súkromnej materskej školy, poskytovanie služieb starostlivosti
o dieťa a školskej kuchyne a školskej jedálne.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

20. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
MUDr. Martina Pacolová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 540/2009 zo dňa 26. 03. 2009
s účinnosťou od 01. 12. 2011,
s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v priestoroch ZŠ 1. mája pre MUDr. Martinu Pacolovú za
nájomné vo výške 1,00 €/mesiac s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2015 na činnosť
stomatologickej ambulancie.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

21. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom –
Anna Džupinková – Horiaca ruža
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 550/1998 zo dňa 25. 06. 1998
s účinnosťou od 01. 12. 2011,
s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo výmere 121 m2 pre Annu Džupinkovú
– Horiaca ruža, IČO: 30628393 za nájomné vo výške 1,00 €/ mesiac vrátane tepla za účelom
vykonávania podnikateľskej činnosti s platnosťou od 01. 12. 2011 do 31. 12. 2014.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

22. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa
VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Dom
Matice slovenskej
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 339/1993 zo dňa 25. 11. 1993 a č.
414/2001 zo dňa 08. 02. 2001 s účinnosťou od 01. 12. 2011,
s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo výmere 293 m2 pre Dom Matice
slovenskej, IČO: 36162388 za nájomné vo výške 1,00 €/mesiac s platnosťou od 01. 12. 2011
do 31. 12. 2014.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

23. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za 3. štvrťrok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
Snina za III. Štvrťrok 2011.
Hlasovanie:
za: 5

vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

24. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2011 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o
390 381 €,
- zvýšenie výdavkov o 187 007 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 2 894 371 €,
- zníženie výdavkov o 3 543 924 €,
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o
72 165 €,
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM
Hlasovanie:
za: 5

Príjmy
9 898 469 €
4 502 279 €
2 034 997 €
16 435 745 €

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

Výdavky
9 325 108 €
6 847 837 €
262 800 €
16 435 745 €

Prebytok/Schodok
+ 573 361 €
- 2 345 558 €
+ 1 772 197 €
0€

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

25. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský
Tennis Club Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na základe pripomienky hlavného kontrolóra sa v bodoch 25 a 27 doplnil
osobitný zreteľ. Zmenený návrh na uznesenie bude predložený návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
19

1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. nájomné vo výške 1 €/mesiac za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch december 2011
až marec 2012, v rozsahu 6 hod. týždenne (4 x 1,5), po dohode s vedúcim oddelenia
rekreačných a športových služieb, za účelom zabezpečenia tréningového procesu v zimných
mesiacoch, pre Mestský Tennis Club Snina, Komenského 2663, 069 01 Snina.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

26. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Dudy Koťo
Miroslav, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly v mesiacoch december 2011 až máj 2012, v rozsahu 2 hodiny týždenne,
vždy v popoludňajších hodinách po dohode s vedúcim oddelenia rekreačných a športových
a služieb, pre Miroslava Dudy Koťa, Palárikova 1607, Snina.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

27. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – ZŠ P. O.
Hviezdoslava
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že ide o výšku nájmu pre nájomcu, ktorý
má s mestom Snina uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, schválenú
predchádzajúcim MsZ,
2. nájomné vo výške 1 €/mesiac za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch december 2011
až február 2012, v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne, vždy v dopoludňajších hodinách
po dohode s vedúcim oddelenia rekreačných a športových služieb, pre ZŠ P. O.
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Hviezdoslava v Snine, Hviezdoslavova 985/20, za účelom zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu počas rekonštrukcie telocvične školy.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

28. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mládežnícky
futbalový klub pri ZŠ Budovateľská v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1,00 € za nájom mestskej
športovej haly v dňoch 15. 12. 2011 od 7.00 hod do 21. 00 hod a 16. 12. 2011 od 7.00 hod do 16.00
hod pre Mládežnícky futbalový klub, ZŠ Budovateľská 1992/2, Snina, za účelom usporiadania 19.
ročníka futbalového turnaja starších žiakov.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

28 A) Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský
futbalový klub
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1,00 €/deň za nájom
mestskej športovej haly na deň 23. 12. 2011 pre Mestský futbalový klub Snina, IČO: 17146780, za
účelom usporiadania Vianočného turnaja – 4. ročník v halovom futbale.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011
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29. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e odpredaj bytu č. 32 na 5. poschodí, vchod 1
v bytovom dome s. č. 2665 na Ul. Komenského, postaveného na pozemku parc. č. CKN 857/62
a zapísaného na LV č. 5390, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 48/5163 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 48/5163 k pozemku parcelné
číslo CKN 857/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2, zapísaného na LV č. 5390, k. ú.
Snina, za cenu 7 348,72 € pre Gabrielu Topoľančin, rodená Bodíková, a Juraja Topoľančina, obaja
bytom Snina, do ich bezpodielového vlastníctva s tým, že kupujúci uhradia 66 € za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov a v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

30. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Berezňaninová Mária
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 7268, k. ú.
Snina v časti C, pod V - 901/07 - zrušenie vecného bremena na parcely č. CKN 3958/661 a CKN
3958/728, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 415/2004/SMaS zo dňa
21. 09. 2004, pre žiadateľku Máriu Berezňaninovú, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: 5

Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie č. 37/2011
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31. Žiadosť o mimosúdne vyrovnanie – Pandula Ján
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e návrh mimosúdneho vyrovnania
predloženého Jánom Pandulom zo dňa 01. 06. 2011.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Snina predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
1. pozemok v k. ú. Snina, parc. č. CKN 1629/1, druh pozemku – záhrady, o výmere 148
m2, ktorý je súčasťou parcely č. EKN 6001 v k. ú. Snina, zap. na LV č. 8216 a pozemok
v k. ú Snina, parc. č. CKN 2543/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 47 m2,
ktorý je súčasťou parcely č. EKN 6040 v k. ú. Snina, zap. na LV č. 8216, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta Snina a boli vytvorené GP č. 37002341-115/2011 zo dňa 03. 11.
2011,
2. pozemky v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200 a to: parc. č. CKN 3814/2 o výmere 318 m2,
CKN 3815/6 o výmere 505 m2 a parc. č. CKN 3815/7 o výmere 180 m2, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta Snina,
3. pozemok v k. ú. Snina, parc. č. CKN 621/10, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
352 m2, ktorý je súčasťou parcely č. CKN 621/5 v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, ktorý
je vo vlastníctve Mesta Snina a bol vytvorený GP č. 37002341-9/2010 zo dňa 23. 10.
2010,
b) v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku priamym predajom. Predmetom prevodu
sú tieto nehnuteľnosti:
1. časť pozemku parc. č. CKN 2224/22 o výmere 119 m2, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 378 m2, zap. na LV č. 3200 v k. ú. Snina (pri supermarkete COOP Jednota
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Vranov n/T - Filova), podľa geometrického plánu č. 37002341–66/2011 zo dňa 22. 09.
2011,
2. pozemok parc. č. CKN 3827/4, druh pozemku – orná pôda, o výmere 7 m2, zap. na LV
č. 3200 v k. ú. Snina (Brehy – Perečínska ulica),
3. časť pozemku parc. č. CKN 2474/8, druh pozemok – ostatné plochy, o výmere 51 m2,
vyhotoveného geometrickým plánom č. 37002341-105/2011 vyhotoviteľa Ing. Jozefa
Fencáka, F-GEODET, Dlhé n/C č. 79, overeného pod G1-189/2011, z pozemku parc. č.
CKN 2474/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7 320 m2, zap. na LV č. 3200
v k. ú. Snina,
4. pozemok parc. č. CKN 2238/13, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 22 m2, zap. na LV č. 3200 v k. ú. Snina vo vlastníctve Mesta Snina, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom č. 82/2011 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul.
generála Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina zo dňa 09. 11. 2011.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

33. Zámer vysporiadania vlastníckych práv – MOTOCENTRUM
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Ing. Zdenek Snítil – odporúča zo zámeny vypustiť pozemky parc. č. CKN 37/242 a CKN
37/254.
Ing. Ján Paľovčík – na koniec schvaľovacej časti uznesenia napísať: „s prehodnotením parc. č.
CKN 37/242 a CKN 37/254
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer vzájomného vysporiadania vlastníctva
nehnuteľného majetku formou zámeny pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina zap. na LV č. 3200
v k. ú. Snina, a to parc. č. CKN 37/242, CKN 37/251, CKN 37/254 v celkovej výmere 963 m2
vytvorených GP č. 37002341-113/2010 overeným pod G1-215/2010 dňa 12. 08. 2010 za pozemky
v podielovom vlastníctve Ing. Mariniča Jána, PhDr. Szilagyiho Tomáša a Mergu Františka zap. na
LV. č. 6301 v k. ú. Snina, a to parc. č. CKN 37/253, CKN 37/255, CKN 37/252 v celkovej výmere
963 m2 vytvorených GP č. 37002341-113/2010 overeným pod G1-215/2010 dňa 12. 08. 2010
s prehodnotením parciel č. CKN 37/242 a CKN 37/254, u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť
vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny,
vypracovať návrh zámennej zmluvy v zmysle vyhotoveného GP č. 37002341-113/2010 a návrh
predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
24

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

34. Zámer vysporiadania vlastníckych práv – Rímskokatolícka cirkev
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer vzájomného vysporiadania vlastníctva
nehnuteľného majetku formou zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina zap. na LV č.
3200 v k. ú. Snina, a to pozemku parc. č. CKN 1508/94, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
853 m2, stavby so s. č. 2718 postavenej na parc. č. CKN 1508/94, pozemku parc. č. CKN 1508/107,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4375 m2 vytvoreného GP č. 37002341-65/2010, overeného
pod G1-214/2010 dňa 10. 08. 2010 a stavby so s. č. 747 postavenej na parc. č. CKN 182/2
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II.
858/1, Snina zap. na LV č. 3378 v k. ú. Snina, a to pozemku par. č. CKN 1934/1, ostatné plochy,
o výmere 15 555 m2, vytvoreného GP č. 37002341-31/2010 z parc. č. CKN 1934, ostatné plochy,
o výmere 16 100 m2 (starý cintorín), pozemkov par. č. CKN 2962/14 o výmere 267 m2, CKN
5591/5 o výmere 353 m2, CKN 5586/6 o výmere 4 820 m2, CKN 5588/2 o výmere 460 m2, CKN
5590/1 o výmere 11 060 m2, CKN 5591/3 o výmere 3 040 m2, CKN 5586/2 o výmere 2 171 m2,
CKN 5582/3 o výmere 7 110 m2, CKN 5591/2 o výmere 6 014 m2, CKN 5590/3 o výmere 116 m2
vytvorených GP č. 37002341 – 66/2010, overeným pod G1 – 151/2010 dňa 07. 06. 2010,
u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť vyhotovenie aktuálnych znaleckých posudkov na
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, vypracovať návrh zámennej zmluvy a predložiť na
najbližšie rokovanie MsZ.
Hlasovanie:
za: 3
Mestská rada v Snine prijala
Neodporúča schváliť

proti: 0

zdržal sa: 2
uznesenie č. 37/2011

35. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj jednotlivých častí pozemku parc. č.
CKN 1856/165 podľa vyhotoveného geometrického plánu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 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, pre prevod parciel odčlenených
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z pozemku parc. č. CKN 1856/165 – orná pôda, o výmere 2 355 m2, k. ú. Snina,
vytvorených GP č. 37002341-131/2010, overeným pod G1-120/2011 zo dňa 30. 06. 2011,
ktorý spočíva v tom, že dotknuté parcely sú určené k prevodu z dôvodu vyriešenia problému
prístupovej cesty občanov na Ul. Kalinčiakovej, ktorí nemajú prístup k zadnej časti svojich
parciel – dvorov,
b) zmluvný prevod nehnuteľností v k. ú. Snina – odpredaj jednotlivých parciel odčlenených
z pozemku parc. č. CKN 1865/165 – orná pôda, o výmere 2 355 m2, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina a vytvorených GP č. 37002341-131/2010, overeným pod G1-120/2011 zo dňa
30. 06. 2011, ktorý bol vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jozefom Fencákom, F-GEODET,
Dlhé nad Cirochou č. 79, pre dotknutých vlastníkov uvedených v prílohe č. 2 za cenu
7,22 €/m2, teda za cenu 12 100,72 € za celkovú výmeru 1 676 m2, ktorá je predmetom
prevodu pre dotknutých vlastníkov v súlade s uznesením MsZ č. 104/2011 zo dňa 20. 09.
2011 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu.
Text kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.
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.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
za: 5
zdržal sa: 0

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

36. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú
zmluvu, ktorej predmetom prenájmu sú tri predajné stánky na námestí Centrum Snina s úspešným
uchádzačom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže – INOVEA, s. r. o., Strojárska 3934, 069 01
Snina, IČO: 46087052, na dobu neurčitú v zmysle podmienok oznámených vo zverejnenej výzve.
V prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí predmetnú nájomnú zmluvu, ukladá mestskému úradu
vyhlásiť novú obchodnú súťaž.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

26

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

37. Časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ v Snine na rok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e časový harmonogram zasadnutí Mestskej
rady v Snine a Mestského zastupiteľstva v Snine na rok 2012.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

38. Zrušenie uznesenia MsZ č. 6/2010 zo dňa 27. 12. 2010 a schválenie sobášiacich
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 6/2010 zo dňa 27. 12. 2010,
s ch v a ľ u j e za sobášiacich týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Anton Vass,
- Ing. Jaroslav Regec.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

39. Vyradenie dlhodobého majetku v prenájme vo VPS Snina, s. r. o. a následne
z evidencie hnuteľného majetku mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.. Spracoval
Zdeněk Škovran, ekonóm VPS Snina, s. r. o.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vyradenie dlhodobého majetku navrhnutým
spôsobom z evidencie hnuteľného majetku mesta Snina.
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Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 37/2011

40. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – analýza
Písomný materiál predložil Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.. Spracoval
Pavol Morochovič, vedúci výrobného úseku, VPS Snina, s. r. o.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
verejného osvetlenia v meste Snina.
Hlasovanie:
za: 5

b e r ie

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

na

ve d om ie

analýzu Rekonštrukcie

zdržal sa: 0
uznesenie č. 37/2011

41. Ústna informatívna správa o sídl. I.
Na MsZ bude ústne informovať p. primátor.
Znenie uznesenia MsR č. 37/2011
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine
a) schváliť tieto materiály:
1. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 28. 11. 2011
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 28. 11. 2011
3. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
4. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 66/2004 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
5. Doplnok č. 3 k VZN č. 94/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 108/2011 o symboloch mesta Snina a ich používaní
7. Doplnok č. 1 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
8. Doplnok č. 1 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
9. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Snina
10. Smernica o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti
s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina
11. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
12. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Rímskokatolícky arcibiskupský úrad
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13. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Gréckokatolícka cirkev
14. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Galéria Andrej Smolák
15. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – MUDr. Alžbeta Adamkovičová
16. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Ema Leňková
17. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – MUDr. Martina Pacolová
18. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Anna Džupinková – Horiaca ruža
19. Potvrdenie uznesenia MsZ týkajúceho sa výnimky zo sadzieb nájomného podľa VZN č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom – Dom Matice slovenskej
20. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za 3. štvrťrok 2011
21. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011
22. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský Tennis Club
Snina
23. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Dudy Koťo Miroslav,
Snina
24. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – ZŠ P. O. Hviezdoslava
25. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mládežnícky futbalový
klub pri ZŠ Budovateľská v Snine
26. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
27. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Berezňaninová Mária
28. Žiadosť o mimosúdne vyrovnanie – Pandula Ján
29. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností
30. Zámer vysporiadania vlastníckych práv - MOTOCENTRUM
31. Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj jednotlivých častí pozemku parc. č. CKN
1856/165 podľa vyhotoveného geometrického plánu
32. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
33. Časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ v Snine na rok 2012
34. Zrušenie uznesenia MsZ č. 6/2010 zo dňa 27. 12. 2010 a schválenie sobášiacich
35. Vyradenie dlhodobého majetku v prenájme vo VPS Snina, s. r. o. a následne z evidencie
hnuteľného majetku mesta Snina
36. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – analýza
b) stiahnuť z rokovania tieto materiály:
1. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 101/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
2. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine
a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
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n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
1. Zámer vysporiadania vlastníckych práv – Rímskokatolícka cirkev
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora mesta.
Snina 30. 11. 2011

Mgr. Ľubov Reháková
zástupkyňa primátora

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Overovateľ: Ing. Zdenek Snítil

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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