ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 23. 04. 2019
Prítomní:

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
Ing. Michal Štofík, prednosta MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky
JUDr. Ján Pčola
Mgr. Mária Todáková
Peter Vološin

Ospravedlnený:
Prizvaná:

Ing. Michal Vohar

Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 21. 03. 2019
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvorila a viedla Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta.
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Overovateľ: JUDr. Ladislav Alušík
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 25. 04. 2019
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 25. 04. 2019
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór.
Ing. Daniela Galandová – str. 12 zmluva č. 21 – kontrolór uvádza, že zmluva nebola zverejnená.
Aký je ďalší postup?
Ing. Boris Pargáč – zmluva je platná, ale nenadobudla účinnosť, keďže nebola zverejnená. Teraz
nevie povedať, o čo presne v tejto zmluve ide.

JUDr. Ladislav Alušík – v správe nie sú vyhodnotené všetky nájomné zmluvy. Preto by bolo
vhodné túto kontrolu stiahnuť z tohto materiálu, doplniť túto kontrolu o všetky nájomné zmluvy
a predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ – úloha;
- aký je stav na MŠ Palárikovej?
Ing. Daniela Galandová – na budúci týždeň bude vypísané tretie výberové konanie, pretože na
druhé sa prihlásila iba p. Koromházová, ktorá nezískala nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
Výberové konanie bude vyhlasovať mesto ako zriaďovateľ MŠ.
JUDr. Ladislav Alušík – je to nepríjemná vec a hrozí nám zbytočný súdny spor.
Ing. Daniela Galandová – uvedomuje si to, bola až neskôr informovaná o zámere bývalého
vedenia zrušiť túto MŠ. Dnes Počula, že táto MŠ sa mala v minulosti rušiť. asi 10 rodičov zobralo
svoje deti z tejto MŠ.
JUDr. Ladislav Alušík – bolo to rozoberané na MsR, že MŠ je nehospodárna a p. riaditeľka mala
predložiť nejaké racionalizačné opatrenia. Lenže bol už koniec voleného obdobia a bývalej riaditeľke
skončilo funkčné obdobie, tak sa to nedotiahlo. Treba urobiť kontrolu na tejto MŠ, aby poslanci
vedeli, či sa má škôlka zachovať alebo sa má zrušiť. Ide o to, aby mesto na ňu nedoplácalo z rozpočtu
mesta - úloha.
Peter Vološin – treba urobiť koncepciu školstva, aby sme vedeli, v akom stave sú naše školské
zariadenia. Treba vyriešiť problém na tejto škôlke, aby rodičia nebrali svoje deti z tejto škôlky preč.
JUDr. Ján Pčola – na tejto škôlke sú zapísané aj rómske deti, ktoré síce zapísané sú, ale do škôlky
nechodia.
JUDr. Ladislav Alušík – poslanci dostali v minulosti e-mail, že na tejto škôlke boli zle robené
výkazy, brali sa do škôlky aj deti mladšie ako 2 roky. Bola tam vykonaná nejaká kontrola na základe
tohto podnetu?
Ing. Daniela Galandová – áno, kontrola sa tam urobila. Ale nekontrolovalo sa to, či sú tam deti
mladšie ako dva roky. Kontrolovalo sa iba hospodárenie na tejto škôlke.
Ing. Michal Štofík – hlavný kontrolór odmietol vykonať kontrolu, tak kontrolu vykonala p.
Miková, referentka oddelenia školstva.
Ing. Boris Pargáč – kontrolu odmietol kvôli tomu, že ide o slovné prestrelky medzi ľuďmi. Táto
kontrola nebola súrna, zniesla odklad, preto nebolo potrebné túto kontrolu vykonať okamžite. Ak mu
MsZ uloží uznesením kontrolu na tejto MŠ, tak tú kontrolu vykoná.
Ing. Daniela Galandová – má si ona vypýtať všetky podklady od p. riaditeľky a ona má vykonať
kontrolu?
Ing. Boris Pargáč – ako zriaďovateľ môže vykonať kontrolu aj primátorka mesta.
JUDr. Ladislav Alušík – ak je taká požiadavka, treba to posunúť poslancom a oni príjmu
uznesenie na vykonanie kontroly na tejto MŠ. Myslel si však, že úrad z vlastnej iniciatívy vykoná
túto kontrolu.
2

Ing. Michal Štofík – komunikácia medzi úradom a hlavným kontrolórom funguje, ale niekedy
kontrolór nemá problém vykonať kontrolu a niekedy áno. Hlavný kontrolór si vykladá zákon tak, ako
mu vyhovuje.
Ing. Daniela Galandová – ona nemá čas vykonať kontrolu, preto by bolo najlepšie, aby kontrolu
vykonal hlavný kontrolór.
Ing. Boris Pargáč – čo sa týka detí mladších ako 2 roky – je to vraj prax na všetkých MŠ, preto
nechcel vykonať túto kontrolu, aby nepoukázal na problém práve iba v tejto škôlke.
JUDr. Ladislav Alušík – treba zhodnotiť hospodárenie na všetkých MŠ, aby poslanci vedeli, či
bude potrebné nejakú MŠ zrušiť alebo nie a taktiež skontrolovať vynakladanie finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta do jednotlivých MŠ – úloha. V kontrolnej správe chýba aj uznesenie
ohľadom voľného nebytového priestoru na Komenského – po bývalej osobitnej škole. Mala sa
predložiť štúdia na prestavbu tohto priestoru na byty.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
činnosti ku dňu 25. 04. 2019.

v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
4. Doplnok č. 6 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, poverený vedením oddelenia právneho.
Ing. Michal Štofík – v texte VZN sa iba upraví veta: „K návrhu sa vyjadrí právnik a vedúca
finančného oddelenia“ na „K návrhu sa vyjadrí oddelenie právne a oddelenie finančné“.
JUDr. Ladislav Alušík – túto vetu by z VZN vypustil úplne, je to vec úradu, kto sa k tomu
vyjadrí. Vo VZN to vôbec nemusí byť. Úrad si to môže dať do nejakej svojej vnútornej smernice.
Ing. Michal Štofík – doteraz to vo VZN bolo a nikomu to nevadilo.
Ing. Daniela Galandová – má to poznačené, na MsZ sa táto veta vypustí, ak bude taká vôľa
poslancov.
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JUDr. Ladislav Alušík – ceny za odpredaj pozemkov sú stále nízke. A čo sa týka špecifikácie
pozemkov, tú by už vo VZN neriešil.
Ing. Michal Štofík – špecifikácia pozemkov nebola napádaná, poslanci odporúčali iba navýšenie
ceny, pretože už dlhodobo nebola upravovaná.
JUDr. Ladislav Alušík – áno, bola, pretože v čase, keď sa to tam dávalo, doznievali ešte
reštitúcie. Teraz je to však už neopodstatnené. Vo VZN by mohla byť cena za odpredaj pozemku do
cca 100 m2 a väčšie výmery by už išli na odpredaj formou verejnej súťaže. Materiál navrhuje stiahnuť
z rokovania.
Ing. Daniela Galandová – materiál stiahla z rokovania.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom vo vlastníctve
mesta Snina. Text doplnku tvorí prílohu tohto uznesenia.
STIAHNUTÉ Z ROKOVANIA

5. Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov
2015 – 2025
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych služieb a rodiny.
Ing. Daniela Galandová – v doplnku opraviť formálnu chybu – majú byť uvedené roky 20152025 a nie 2015 – 2015.
Mgr. Mária Todáková – prečo nebol tento materiál predložený na prerokovanie do sociálnej
komisie?
Ing. Jana Makajová – nebolo to potrebné. Charita si vytvára novú DSS a v zmysle zákona mesto
musí toto zahrnúť do nášho komunitnému plánu. Takže materiál je predložený iba na základe žiadosti
Gréckokatolíckej charity. Vyjadrenie komisie by nemalo v tomto prípade žiadny význam.
JUDr. Ladislav Alušík – mesto financuje denné stacionáre? Bývalá prednostka sa tomu bránila.
Ing. Jana Makajová - mesto Snina už od minulého roka financuje takéto zariadenia z rozpočtu
mesta. Ale veľmi málo je takých miest, ktoré denné stacionáre financujú. Spočiatku sa mesto tomu
bránilo, pretože v zákone je uvedené, že mesto ich musí financovať, ak o takúto službu požiadalo, no
a mesto Snina nepožiadalo nikoho o takúto službu. Mesto financuje iba umiestnenie obyvateľov
mesta Snina v týchto zariadeniach.
Mgr. Mária Todáková – komisia sociálna by sa mala vyjadrovať ku všetkým materiálom
týkajúcich sa sociálnych vecí.
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Ing. Dana Galandová – odteraz všetky materiály týkajúce sa príslušných komisií budú
predkladané na prerokovanie do príslušných komisií, nie iba VZN – úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
6. Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval Ing. Michal
Štofík, prednosta MsÚ Snina.
JUDr. Ladislav Alušík – ktorí pracovníci v úrade končia? Počul, že JUDr. Paľovčík a Ing.
Gičová. Je predložený aj materiál ohľadom odvolania JUDr. Maškulíka. Ešte niekto odchádza
z úradu?
Ing. Daniela Galandová – nie. Sú vypísané 4 výberové konania, všetko je zverejnené na webe.
Ing. Michal Štofík – chýba tu dôvodová správa, na MsZ bude predložená.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o zmenách
Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1, s účinnosťou od 01. 04. 2019.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
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7. Odvolanie náčelníka MsP Snina na základe žiadosti o skončení pracovného pomeru
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, poverený vedením oddelenia právneho.
Ing. Daniela Galandová – výberové konanie bude vypísané niekedy v priebehu mesiaca máj.
Členmi komisie budú poslanci a jeden pracovník z úradu. Komisia bude už iba jedna, ktorá bude aj
otvárať obálky, aj hodnotiť splnenie podmienok.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícií v znení neskorších predpisov o d v o l á v a JUDr. Jána Maškulíka, na základe jeho žiadosti
o skončenie pracovného pomeru doručenej na Mestský úrad Snina dňa 04. 04. 2019, z funkcie
náčelníka Mestskej polície Snina ku dňu 30. 04. 2019, p o v e r u j e Ľuboslava Nosála, trvale
bytom Belá nad Cirochou, vedením Mestskej polície v Snine s účinnosťou od 01. 05. 2019 do doby
vymenovania nového náčelníka.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA

8. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným
s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, poverený vedením oddelenia právneho.
Peter Vološin – namiesto Mareka Gerboca bude v dozornej rade za klub KDH Ing. Janko.
JUDr. Ján Pčola – namiesto JUDr. Hačka bude v dozornej rade on. Spoločne to predložia na
MsZ ako poslanecký návrh.
Ing. Daniela Galandová – hlavná činnosť tohto podniku v počiatočnej fáze bude výstavba
chodníkov. Hľadajú sa vhodné priestory pre tento sociálny podnik, preto je sídlo zatiaľ na MsÚ.
JUDr. Ladislav Alušík – sociálny podnik by najradšej riešil cez našu VPS.
Ing. Daniela Galandová – zo zákona to však nie je možné. VPS je založená už vyše 10 rokov
a existujúca eseročka môže získať štatút sociálneho podniku len v prípade, že funguje maximálne 5
rokov.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založenie
obchodnej spoločnosti mesta s názvom spoločnosti: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“,
b) zakladateľskú listinu spoločnosti: Mestský podnik Snina, s. r. o. Text zakladateľskej listiny
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA

9. Spolufinancovanie projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského
pohraničia“
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b) spolufinancovanie realizovaného projektu „Unikátne historické parky – poklady slovenskopoľského pohraničia“ vo výške 19 652,99 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Snina.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
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10. Predloženie
žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby
a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROPPO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta
Snina,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
37 290,20 €, čo je 5 % oprávnených výdavkov projektu,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Snina
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
11. Predloženie
Žiadosti
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“
v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja.
Mgr. Mária Todáková – je to posledný možný dátum na schválenie?
Ing. Daniela Galandová – v rámci predmetnej výzvy áno. Ak bude niekedy iná výzva, nevieme
za akých podmienok.
Mgr. Mária Todáková – komunitné centrum by vybudovala na mieste bývalého „Titaniku“.
JUDr. Ladislav Alušík – týmto projektom si ideme zhodnotiť vlastný majetok.
Ing. Daniela Galandová – aj v iných mestách sú komunitné centrá situované v blízkosti škôl,
pretože deti po škole môžu rozvíjať ďalšie aktivity práve v tom komunitnom centre.
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JUDr. Ján Pčola – občania sídl. I nesúhlasili s vybudovaním bytov na mieste bývalého
„Titaniku“, takže predpokladá, že nebudú súhlasiť ani s vybudovaním komunitného centra.
JUDr. Ladislav Alušík – bytovku môžeme vybudovať na Kostrubani s tým, že sa im tam
vybuduje niečo pre nich prospešné, pretože oni nesúhlasia, aby tam bytovka bola.
Ing. Daniela Galandová – na Kostrubani je veľa čiernych stavieb bez sociálnych zariadení, bez
kúpeľní. Keby tam bola bytovka, čierne stavby by sme odstránili.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na Sprostredkovateľský
orgán pre OP Ľudské zdroje, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným
plánom mesta Snina, pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“ v rámci výzvy OPLZPO6-SC613-2017-2,
b) povinné spolufinancovanie projektu zo strany mesta Snina vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje 12 875,- €,
c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 53 583,55 € z rozpočtu mesta
Snina.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4
členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
NEODPORÚČA
12. Investičný zámer Bytový dom – Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste
Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovali Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych
vecí a rodiny.
JUDr. Ladislav Alušík – výstavbou tejto bytovky sa rieši iba Kostrubaň? Alebo tam budú aj
Rómovia zo sídl. I?
Ing. Daniela Galandová – v prvom rade ideme týmto projektom riešiť čierne stavby na
Kostrubani. Čo sa týka revitalizácie sídl. I, materiál bude predložený v júni. Najväčší problém na sídl.
I je bytovka p. Keleša, ktorá nie je vo vlastníctve mesta. Keby bolo vlastníkom mesto, k takýmto
situáciám na sídl. I by nedochádzalo.
JUDr. Ján Pčola – podmienkou je, že 30 % z týchto bytov musí byť obsadených Rómami?
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Ing. Daniela Galandová – áno, minimálne 30 % bytov musí byť obývaných Rómami, zvyšné
byty môžu byť obsadené inými sociálne odkázanými občanmi mesta.
Peter Vološin – vieme, že cena bytov na sídl. I klesá práve kvôli problémom s Rómami. Takže
treba riešiť situáciu práve tam. Môže sa stať, že ak starí ľudia vymrú, byty si pokúpia už iba Rómovia.
Ing. Daniela Galandová – v júni bude predložený materiál komplexnej revitalizácie sídl. I.
Mgr. Mária Todáková – na Kostrubani by sme mohli vybudovať vysunuté komunitné centrum
v nejakom prenosnom vagóne, či kontajneri. Rozprávala s expertkou Svetovej banky a takáto
možnosť je.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e investičný zámer Bytový
dom – Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Snina.
Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková – 4 členovia
rady
proti: --zdržal sa: Peter Vološin - 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
13. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Peter Vološin – Historický park treba komplexne riešiť, aby bol zmysluplne využívaný. Komisia
dopravy riešila aj možnosť vybudovania parkoviska v parku za budovou nemocnice. Treba riešiť aj
stromy, ktoré sú staré možno aj 300 rokov – úloha.
Ing. Daniela Galandová – problém je v tom, že mesto sa nestará o svoj majetok.
Ing. Boris Pargáč – je tu navýšenie finančných prostriedkov na propagáciu mesta. Ide
o vysielanie už v existujúcom rádiu alebo sa ide zriadiť nejaký tím ľudí, ktorí by denne vysielali?
Ing. Daniela Galandová – ide o novú aktivitu v rámci vytváraného internetového rádia Snina,
cieľom je objektívne a samozrejme apoliticky informovať o dianí v meste, pripravovaných zámeroch
mesta.
JUDr. Ladislav Alušík – politický aspekt sa nikdy nevytratí. Máme Mestské kultúrne a osvetové
stredisko, ktoré by malo mesto propagovať. Takže nepovažuje financovanie rádia za šťastné riešenie.
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A ak, tak treba predložiť ucelený materiál, aby poslanci vedeli, akou sumu sa to bude podporovať, za
akých podmienok, či je to výhodnejšie cez súkromnú firmu – úloha.
Ing. Daniela Galandová – je lepšie ak je táto činnosť zabezpečovaná externe. Ak nebudú
dodržiavané zásady, jednoducho mesto prestane platiť túto službu. Ak je s tým problém, môže dať
upraviť návrh zmeny rozpočtu, v ktorom sa vypustia finančné prostriedky.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 98 337 €
- zvýšenie výdavkov o 81 174 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 234 000 €
- zvýšenie výdavkov o 361 600 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 110 437 €
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
Výdavky
14 579 679 € 13 749 666 €
506 000 € 4 898 498 €
4 237 485 €
625 000 €
19 323 164 € 19 273 164 €

Prebytok/Schodok
+ 830 013 €
- 4 392 498 €
+ 3 612 485 €
+ 50 000 €

Hlasovanie o upravenom písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
14. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č.
EKN 6045, k. ú. Snina, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
nehnuteľného majetku, časti pozemku parcely číslo CKN 6045, ktorá bude zastavaná stavbou
kioskovej trafostanice s príslušenstvom, vo vlastníctve mesta pre Východoslovenskú distribučnú,
a. s., Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --11

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
15. Schválenie nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva
Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, poverený vedením oddelenia právneho.
Ing. Marián Kníž – v materiáli chýba schvaľovacia doložka. Doložiť poslancom na MsZ.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku:
a) stavby súpisné číslo 2845, postavenej na parcele parc. č. C KN 5056/204, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 594 m2,
b) pozemky - pozemok parc. č. C KN 5056/204, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 594 m2 a pozemok parc. č. C KN 5056/344, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 1 338 m2, od Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva Snina, na
obdobie 15 rokov za symbolické nájomné 1,00 €/rok.
Text nájomnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA

16. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa – IVMK,
s. r. o., Snina
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžáková, poverená vedením oddelenia správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
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osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina a to:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1 016 m2 a stavby so s. č. 1420, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2297/67,
zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina,
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 2 225 m2, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
za cenu 210 000,- € za všetky nehnuteľnosti určenú na základe znaleckého posudku znalca Ing.
Jozefa Galandu, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do
vlastníctva spoločnosti I.V.M.K., s. r. o., Staničná 1030/13, 069 01 Snina, IČO 46 087 001,
zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Bučkom, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti sú pre mesto
prebytočné, žiadateľ je dlhodobo ich nájomcom a tiež je zriaďovateľom a prevádzkovateľom
súkromnej MŠ na Vihorlatskej ulici;
b) zmluvný prevod nehnuteľností:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1 016 m2 a stavby so s. č. 1420, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2297/67, zap.
na LV č. 6513, k. ú. Snina,
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 2 225 m2, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
za cenu 210 000,- € za všetky nehnuteľnosti určenú na základe znaleckého posudku znalca Ing.
Jozefa Galandu, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do
vlastníctva spoločnosti I.V.M.K., s. r. o., Staničná 1030/13, 069 01 Snina, IČO: 46 087 001,
zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Bučkom, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina
s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené
s prevodom.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Cena súvisiaca s prevodom nehnuteľností je v súlade s § 9 ods. 1 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 o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
17. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta – pozemok parc. č. 1121/162
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, poverený vedením oddelenia právneho.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výsledok obchodnej verejnej súťaže č. OVS/01/2019 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č.
28/2019 zo dňa 26. 02. 2019 na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
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 a ustanovenia § 19 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. C KN 1121/162, druh
pozemku - záhrady, o výmere 166 m2, na liste vlastníctva 3200, vedenom Okresným úradom
v Snine, katastrálny odbor, za cenu 6 703,- € do podielového spoluvlastníctva pre: Jana
Maskaľová, bytom Snina a Ľubomír Gergeľ, bytom Humenné.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA

18. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na
roky 2016 – 2022“ za rok 2018
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja.
Ing. Daniela Galandová – program sa plní iba formálne.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
Vyhodnotenie plnenia „Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018.
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Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 2 členovia rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková - 3 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
NEODPORÚČA
19. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš (OO CR HZaHŠ)
Písomný materiál predložila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r u š í uznesenie MsZ č. 392/2013 zo dňa 11. 04. 2013,
s ch v a ľ u j e ročný členský príspevok mesta Snina pre OO CR HZ a HŠ vo výške 0,20 € na
obyvateľa mesta evidovaného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, JUDr. Ján Pčola - 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
NEODPORÚČA
20. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 – odpustenie poplatkov za
nájom a teplo Džupinková Anna a stanovenie výšky nájomného
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Diana Turčík, riaditeľka Mestského, kultúrneho
a osvetového strediska.
Ing. Daniela Galandová – do konca roka bude predložený aj materiál ohľadom jednoeurového
nájmu v Galérii Andreja Smoláka a Domu Matice slovenskej. Tieto inštitúcie majú nájomnú zmluvu
platnú len do konca roka 2019.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í v uznesení MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 tú časť
uznesenia, ktorou sa odpúšťajú poplatky za nájomné a teplo, s ch v a ľ u j e pre Annu Džupinkovú
nájomné v zmysle platného VZN o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina s účinnosťou od 01. 06. 2019.
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Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
21. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018
Písomný materiál predložil a spracoval JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina.
Ing. Marián Kníž – dispečing je potrebné riešiť – treba tam klímu, pretože je tam veľmi horúco,
treba riešiť aj podlahu, pretože sa tam veľmi práši – lino je na drevenej podlahe – úloha.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Snina
za rok 2018.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
22. Ústna informatívna správa o skládke TKO
Ing. Daniela Galandová – všetci poslanci dostali od riaditeľa VPS rozhodnutie SIŽP. Bude
otvorené nové správne konanie. Bližšie informácie budú podané na MsZ.
23. Správa o pripravenosti RO Rybníky na sezónu 2019
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Ján Alušík, riaditeľ VPS Snina.
JUDr. Ján Pčola – ceny v cenníku treba zaokrúhliť na celé desiatky centov tak, aby nebola cena
napr. 3,45 €, ale 3,50 € alebo 3,40 € – úloha.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
Rybníky na sezónu 2019.

berie na vedomie

informatívnu správu o pripravenosti RO

Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, JUDr. Ján Pčola, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala
uznesenie č. 14/2019
ODPORÚČA
Znenie uznesenia MsR č. 14/2019:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 25. 04. 2019
2. Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015
– 2025
3. Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1
4. Odvolanie náčelníka MsP Snina na základe žiadosti o skončení pracovného pomeru
5. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným
s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“
6. Spolufinancovanie projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského
pohraničia“
7. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie
mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“
v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
8. Investičný zámer Bytový dom – Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste
Snina
9. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4
10. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. EKN
6045, k. ú. Snina, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice
11. Schválenie nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva Snina
12. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa – IVMK, s. r. o.,
Snina
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta – pozemok parc. č. 1121/162
14. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 – odpustenie poplatkov za
nájom a teplo Džupinková Anna a stanovenie výšky nájomného
15. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018
16. Správa o pripravenosti RO Rybníky na sezónu 2019
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie
mesta Snina pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“ v rámci výzvy OPLZ-PO6SC613-2017-2
2. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky
2016 – 2022“ za rok 2018
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3. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
(OO CR HZaHŠ)
2. Rôzne
Mgr. Mária Todáková – má nemocnica nejaký ozdravný plán? Detí sa rodí málo, aby o dva roky
nebolo neskoro.
Ing. Daniela Galandová – problematika stratifikácie nemocníc je skôr politického charakteru.
Mesto sa objednalo u p. ministerky, ale stále nemáme určený termín.
JUDr. Ladislav Alušík – ide o to, aby nemocnica mala výkony zazmluvnené zdravotnými
poisťovňami.
Ing. Michal Štofík – predseda asociácie nemocníc hovorí, že nie je dôvod na rušenie žiadnej
nemocnice. Ale je to názor iba predsedu asociácie.
Ing. Daniela Galandová – spoločnosť B. Braun – Avitum, s. r. o., mala v minulosti záujem
o vybudovanie dialýzy najprv v nadstavbe administratívnej budovy nemocnice a potom v priestoroch
elokovaného pracoviska na 1. mája.
Mgr. Mária Todáková – poisťovne by takéto stredisko zazmluvnili, ale potrebujeme lekára
špecialistu.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončila Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta.

Snina 23. 04. 2019

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

Ing. Michal Štofík
prednosta MsÚ

Overovateľ: JUDr. Ladislav Alušík

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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