ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 13. 06. 2012

Prítomní:

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

Prizvaní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 13. 06. 2012
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 13. 06. 2012 a plán kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2012
4. Záverečný účet mesta Snina za rok 2011
5. Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe
6. Zmena uznesenia MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09. 2011 – žiadosť o zníženie nájomného –
Nemocnica Snina, s. r. o.
7. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – ČOV Snina
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2012
9. Vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ, Komenského 2666/16, Snina
10. Vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ, Kukučínova 2544/7, Snina
11. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012
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12. Súhlas na zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia ALMAZ v Snine a jeho zaradenie
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti „Stará poliklinika“
14. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti „Materská škola
Vihorlatská“
15. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj hnuteľného majetku
16. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry
17. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a nájomnej zmluvy pre
MY HOME, s. r. o.
18. Žiadosť o odpustenie nájmu – Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana
19. Žiadosť o odpustenie poplatku za zriadenie vecného bremena – Mgr. Dušan Todák
20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku priamym predajom – odpredaj pozemku
parc. č. CKN 1813/386
21. Zrušenie uznesení MsZ č. 739/2010 zo dňa 11. 03. 2010 a 262/2007 zo dňa 27. 12. 2007
22. Informatívna správa o investičných akciách mesta Snina na rok 2012 k 31. 05. 2012
23. Štatistika prihlásených občanov v meste Snina za roky 2008 – 2012
24. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
25. Určenie platu primátora mesta
26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku priamym predajom – odpredaj pozemkov
parc. č. CKN 1121/386, CKN 1121/436
27. Zmluvný prevod nehnuteľností – zámenná zmluva – Rímskokatolícka cirkev
28. Interpelácia poslancov
29. Záver

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

nadpolovičná

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
V dnešnom programe navrhuje tieto zmeny:
- v bode 5 Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe - vymeniť si znenie
doplnku č. 1,
- bod č. 9 Vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ, Komenského 2666/16, Snina – vymeniť si
celý materiál,
- bod č. 10 Vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ, Kukučínova 2544/7, Snina – vymeniť si
celý materiál,
- v bode 15 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj hnuteľného majetku - vymeniť si
prvú stranu „Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže“,
- v bode 20 Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1813/386 –
Miroslav Haburaj, Snina – vymeniť si prvú stranu materiálu (návrh na uznesenie),
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-

v bode 26 Zmluvný prevod nehnuteľností – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/386,
1121/436 – Michal Hakulin a Verona Hakulinová, Brezovec – vymeniť si prvú stranu
materiálu (návrh na uznesenie).

Z programu navrhuje vypustiť tieto materiály:
21. Zrušenie uznesení MsZ č. 739/2010 zo dňa 11. 03. 2010 a 262/2007 zo dňa 27. 12. 2007
27. Zmluvný prevod nehnuteľností – zámenná zmluva – Rímskokatolícka cirkev
Do programu navrhuje zaradiť tieto materiály:
28. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja
29. Súhlas s uzavretím zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva
30. Zmena uznesenia MsZ č. 114/2011 zo dňa 27. 09. 2011 – predkladateľom materiálu je poslanec
Mgr. Cap
31. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
32. Schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestom Boguchwala
v Poľskej republike
33. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský volejbalový klub
Snina – predkladateľom materiálu je poslanec Mgr. Mika
Ing. Zdenek Snítil – vypustiť materiál č. 12 Súhlas na zriadenie Súkromného bilingválneho
gymnázia ALMAZ v Snine a jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
JUDr. Jaroslav Koco – zaradiť do programu 2 materiály. Mat. č. 31 nezaradzovať do
dnešného programu, pretože nemá o tomto návrhu žiadne vedomosti.
Ing. Daniela Galandová – navrhuje hlasovať osobitne o návrhu zaradiť mat. č. 31 do
programu.
Hlasovanie o programe – návrh Ing. Milovčíka, okrem mat. č. 31:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Ing. Jaroslav Regec a p. Emília Mydlová – nefunguje im hlasovacie zariadenie.
Hlasovanie o programe – návrh Ing. Milovčíka, okrem mat. č. 31:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržala sa: MUDr. Mária Kostelníková – 1 poslankyňa
nehlasoval: –-
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Hlasovanie o programe –zaradenie do programu mat. č. 31:
za: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil - 3 poslanci
proti: JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta – 2 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Anton Vass – 9 poslancov
nehlasovali: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
Hlasovanie o programe – vypustenie mat. č. 12:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Ing.
Jaroslav Matis – 4 poslanci
nehlasoval: –Hlasovanie o programe – mat. č. 34 - Koco:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Hlasovanie o programe – mat. č. 35 - Koco:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: –Hlasovanie o programe ako celku:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: –Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určuje:

JUDr. Jaroslava Koca
MUDr. Andreja Kulana
Ing. Zdenka Snítila
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Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 14
poslancov
proti: –zdržali sa: JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Za overovateľov zápisnice určuje:

Ing. Miroslava Baloga
Antona Vassa

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú

2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 13. 06. 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Mgr. Ľubov Reháková – str. 5, uzn. č. 50/2009, ktoré je uvedené ako splnené – po formálnej
stránke je splnené, ale od obyvateľov 1. mája je záujem o garáže. Dáva na zváženie, či by mesto
nevypísalo verejnú obchodnú súťaž na výstavbu 10 – 11 garáží. Určite by záujem zo strany
občanov o kúpu bol – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
a MsZ k 13. 06. 2012.

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 240/2012

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 13. 06. 2012 a plán kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2012
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
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Ing. Jaroslav Regec – v správe sú uvedené opatrenia, ktoré sú správne, ale dávať zodpovedným
osobám termín stály nie je v poriadku. Sú tam niektoré opatrenia, ktoré sa dajú odstrániť v krátkej
dobe – úloha.
Ing. Jana Rosičová – tieto nedostatky sú odstránené, preto je tam termín stály, aby sa
nedostatky neopakovali.
Ing. Jozef Savka – prečo neboli vykonávané priebežné kontroly po rokoch? Čo viedlo
hlavného kontrolóra k takémuto zápisu – úloha.
Ing. Daniela Galandová – ako je možné, že v spisoch chýbajú faktúry?
Ing. Jana Rosičová – pracovníčka, ktorá to mala na starosti, už na úrade nepracuje.
Ing. Marián Kníž – prečo sa nevymáhali úroky z omeškania? Kto je zato zodpovedný?
Ing. Jana Rosičová – opakuje, že pracovníčka na tomto úrade už nepracuje. Je to agenda
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – subjektom sme fakturovali viac ako sme mali, nie menej.
Ing. Jozef Savka – netreba to zvaľovať iba na jednu pracovníčku, kde boli kontrolné orgány
a prečo sa to neodstraňovalo priebežne?
Ing. Marián Kníž – Nadácia MIRO – vstúpili sme s p. Smolákom do rokovania?
JUDr. Ján Paľovčík – písomne sme p. Smoláka vyzvali na odpredaj pozemku, dostali sme
odpoveď, že pozemok nechce odpredať.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti k 13. 06. 2012, s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková - 12 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka, Ing.
Zdenek Snítil – 5 poslancov
nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 241/2012
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4. Záverečný účet mesta Snina za rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia. .
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia bola oboznámená zo záverečným účtom a komisia ho
berie na vedomie a odporúča ho schváliť.
Ing. Daniela Galandová – str. 7 – daň z ubytovania – prečo je vyberaná iba od 6 subjektov,
keď na území ich máme viac?
Ing. Dana Mariničová – daň sa vyberá na základe ohlasovacej povinnosti.
Ing. Štefan Milovčík – vyzvať všetky subjekty, ktoré poskytujú ubytovanie, aby si splnili svoju
ohlasovaciu povinnosť – úloha.
Ing. Jozef Savka – takýto materiál by mal byť predkladaný pri každej úprave rozpočtu, kde je
v prehľadných tabuľkách vidieť príjmy a výdaje a taktiež ich samotné zdôvodnenie. Odporúča
prijať záverečný účet za rok 2011. Mestské kultúrne stredisko je naviazané na rozpočet mesta
a odporúča zastupiteľstvu, aby od Mestského kultúrneho a osvetového strediska požadovalo
rozpočet na celý kalendárny rok 2012. Žiada MsKaOS, aby k zhodnoteniu rozpočtu
pristupovalo obdobným spôsobom ako je vyhodnotený rok 2011, pretože ich zdôvodnenie za rok
2011 je málo prehľadné – úloha.
Ing. Daniela Galandová – výber daní za komunálny a stavebný odpad a taktiež vymáhanie
pohľadávok – sú tam uvádzané veľmi vysoké sumy – akým spôsobom je to vymáhané a aká je
úspešnosť?
Ing. Jana Rosičová – poplatok dávame vymáhať zrážkou z účtu alebo zrážkou z dôchodku, ale
je veľa obyvateľov, od ktorých nie je možné tento poplatok vymôcť. Pred pár rokmi sme dali
vymáhanie nedoplatkov vymôcť firme, ktorej sa tiež nepodarilo vymôcť celú výšku pohľadávky.
Ing. Marián Kníž – str. 14 – advokátske služby, máme svojho právnika, prečo platíme ešte
právne služby?
Ing. Dana Mariničová – ide o právne služby schválené v MsZ – zmluva s JUDr. Vrbom.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2011,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2011 a jeho zmenami
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 391 659,77 €,
− z rezervného fondu vo výške 757 519,54 €,
− z bankového investičného úveru 855 780 €,
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d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2011 takto:
− nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť do 31.
03. 2012 vo výške 551,70 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohadovacie konanie
použiť do 31. 03. 2012 vo výške 11 221,- €,
− nevyčerpané prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Kultúrou dvíhajme
srdce aj myseľ“ použiť v roku 2012 vo výške 1 890,- €,
− nevyčerpané prostriedky z projektu „Cesta nádeje“ vrátiť v roku 2012 Európskemu
sociálnemu fondu vo výške 1 496,08 €,
− nepoužité finančné prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov
zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 7 068,40 €,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 0,03 €,
− nevyčerpané prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Moderná škola – základ života“
vrátiť do štátneho rozpočtu vo výške 15 744,18 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 338 204,40 € previesť do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 242/2012

5. Doplnok č. 1 k VZN č. 97/2009 o opatrovateľskej službe
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Jana Rosičová – upravili sme účinnosť tohto dodatku podľa toho, ako bude schválená
v zákone, keďže do parlamentu je predkladaný návrh zmeny tohto zákona.
Ing. Marián Kníž – prosí pána poslanca NR SR Mgr. Lukšu, aby zaujal k tomuto stanovisko –
ako sa pripravuje táto novela – aký má nato pohľad.
Mgr. Michal Lukša – ťažko je dnes povedať, čo bude schválené o dva týždne, nevie ako sa
k tomu postaví celé plénum národnej rady.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
sc h va ľ uj e
nariadeniu č. 97/2009 o opatrovateľskej službe.

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 12 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, Emília
Mydlová, Ing. Jozef Savka – 5 poslancov
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 243/2012

6. Zmena uznesenia MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09. 2011 – žiadosť o zníženie nájomného –
Nemocnica Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – týmto materiálom sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá odporúča
zastupiteľstvu schváliť ho za podmienky, že nemocnica výšku tohto nájmu bude reinvestovať do
kúpy nových zariadení pre nemocnicu.
MUDr. Andrej Kulan – návrh je do roku 2014, tieto finančné prostriedky budú preinvestované
do kúpy nových zariadení a opráv, podrobne o tom budú poslanci oboznámení na valnej hromade,
ktorá bude o dva týždne.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e k uzneseniu MsZ č. 90/2011 zo dňa 20. 09.
2011 prípad hodný osobného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Nemocnica Snina, s. r. o., poskytuje
zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov mesta Snina a regiónu, m e n í uznesenie MsZ č. 90/2011
zo dňa 20. 09. 2011 tak, že text „30. 06. 2012“ sa nahrádza textom „31. 12. 2014“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 244/2012
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7. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – ČOV Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – predkladá poslanecký návrh - do predmetnej kúpnej zmluvy medzi
mestom Snina a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., navrhuje čl. 4 bod 3 v tomto
znení: „Predávajúci sa zaväzuje odpredať a kupujúci sa zaväzuje odkúpiť do majetku VVS, a. s.,
uvedené diela v čl. IV bod 1 po piatich rokoch od kolaudácie za všeobecnú hodnotu.“
Ing. Marián Kníž – táto kúpna zmluva nie je vyvážená. Ide o lukratívny majetok.
Ing. Jozef Savka – vodárenská spoločnosť roky neplatila nájom za prevádzkovanie ČOV,
zaviazala sa, že odkanalizuje ulice v meste na vlastné náklady a zato dostane ČOV. Koľko
preinvestujeme z nášho rozpočtu na spolufinancovanie projektu, budú občania platiť vodné a stočné
po dobu 5 rokov, keďže budú použité finančné prostriedky z eurofondov, požaduje poriešiť, čo
bude s kanalizačnou sieťou po 5-tich rokoch, zdôvodniť a vysvetliť účasť mesta v akciovej
spoločnosti Vodárenská a hlavne dividendy – koľko mesto získalo – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – čo sa týka hodnôt, boli povedané na minulom zasadnutí.
Monika Dunajová - presné sumy vyšli až po schválení verejných obstarávaní a čo sa týka
dodávateľa stavby, celkové náklady sú 4 036 110 €, z eurofondov nám budú poskytnuté finančné
náklady vo výška 3 577 727 € a neoprávnené náklady sú vo výšky 458 383 €. Spolufinancovanie,
ktoré znáša vodárenská spoločnosť vo výške 5 % , činí čiastku 178 886 €.
Ing. Daniela Galandová – prečo neboli zapracované požiadavky poslancov do zmluvy?
Ing. Jana Rosičová – vodárenská spoločnosť s nimi nesúhlasila.
Ing. Štefan Milovčík – do roku 2015 musí byť odkanalizované celé mesto. Toto
odkanalizovanie bude stáť 120 mil. bývalých slovenských korún. Mesto ich v rozpočte nemá. Preto
sme podali projekt, v ktorom sme boli úspešný. Projekt obsahuje aj neoprávnené náklady, pretože
niekde nešlo naraz jedným výkopom urobiť vodu aj kanál. Sú vo výške zhruba 22 mil. bývalých
slovenský korún. Dostali sme cca 4 mil. €. Mali sme spolufinancovať 5 %. ČOV treba
rekonštruovať a rozširovať, je opotrebovaná technológia čistiarne. ČOV je na pozemkoch
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Dohodli sme sa, že za cenu ČOV všetky oprávnené
a neoprávnené náklady uhradí Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Vysúťažila sa nižšia
suma, takže poklesli oprávnené aj neoprávnené náklady, ktorých výška je cca 637 tis. €. Do
projektu sa nedostala Ul. kpt. Nálepku, nejde o veľkú uličku, ešte sme však s vodárňami nerokovali,
aby ju poňali do svojho investičného plánu, pretože ešte nemáme odsúhlasenú kúpnu zmluvu. Práce
však prebiehajú a je potrebné uhradiť prvú faktúru.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal svoj poslanecký návrh.
Poslanecký návrh:
Do predmetnej kúpnej zmluvy medzi mestom Snina a Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s., navrhuje v čl. 4 bod 3 v tomto znení: „Predávajúci sa zaväzuje odpredať
a kupujúci sa zaväzuje odkúpiť do majetku VVS, a. s., uvedené diela v čl. IV, bod 1 po piatich
rokoch od kolaudácie za všeobecnú hodnotu.“.
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Hlasovanie o návrhu JUDr. Koca:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 stavby ,,Čistička
odpadových vôd“ na Ul. Rastislavovej, súpisné číslo 1125/17, zapísanej na liste vlastníctva
č. 3200 - Mesto Snina, k. ú. Snina, ktorý spočíva v tom, že ide o prevod schválený
v minulosti a to uznesením MsZ č. 864/2006 zo dňa 19. 05. 2006 a uznesením MsZ č.
587/2009 zo dňa 28. 05. 2009 vo forme schválenej zmluvy o budúcej zmluve,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina: Čistička odpadových vôd na Ul. Rastislavovej,
súpisné číslo 1125/17, zapísanej na liste vlastníctva č. 3200 - Mesto Snina, k. ú. Snina, pre
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Košice, IČO: 36 570 460. Text kúpnej
zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 245/2012

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia na svojom zasadnutí zobrala túto správu na vedomie
bez pripomienok.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasovali: JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 246/2012

9. Vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ, Komenského 2666/16, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, odbor školstva.
Ing. Štefan Milovčík – výberové konanie vyhrala Mgr. Katarína Krivjančinová, učiteľka na
tejto škole. Predstavil ju a poprial všetko dobré k jej práci. Zároveň poďakoval za prácu dlhoročnej
riaditeľke p. Ferčákovej. Táto škola patrila dlhodobo k veľmi dobrým školám.
Mgr. Katarína Krivjančinová – na tejto škole pracuje 14 rokov, učí zemepis, matematiku
a informatiku. Z pozície riaditeľky a učiteľského zboru by ďalej chcela viesť túto školu
k úspešnosti.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Základnej školy, Komenského 2666/16, Snina s účinnosťou od 01. 07. 2012 primátorom mesta
Snina Mgr. Katarínu Krivjančinovú, bytom Hurbanova 218/6, Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 247/2012
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10. Vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ, Kukučínova 2544/7, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, odbor školstva.
Ing. Štefan Milovčík – vo funkcii riaditeľky ostáva terajšia riaditeľka, pani Iveta Galandová.
Iveta Galandová – naďalej chce pokračovať vo svojej práci.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Materskej školy, Kukučínova 2544/7, Snina s účinnosťou od 24. 06. 2012 primátorom mesta Snina
Ivetu Galandovú, bytom Pálenčiarska 455/47, Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 248/2012

11. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012
Písomný materiál predložila Mgr. Ľubov Reháková, primátor mesta. Spracovali Ing. Zdenek
Snítil, poslanec MsZ a Monika Dunajová, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Mgr. Ľubov Reháková – konalo sa stretnutie poslancov, výstup je spracovaný do tohto
materiálu.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina vo výške 117 520,- € tak, ako je uvedené
v prílohe, ktorá je súčasťou uznesenia,
2. dotáciu pre Karate klub vo výške 3 838,- € tak, ako je uvedené v prílohe pod bodom
„Prerozdelenie dotácií zápočtom“,
s ú h l a s í so zapracovaním čiastky vo výške 3 838,- € do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
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Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 249/2012

12. Súhlas na zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia ALMAZ v Snine a jeho
zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, odbor školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
sú h l as í
so zriadením Súkromného bilingválneho
gymnázia ALMAZ v Snine a jeho zaradením do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
Materiál stiahnutý z rokovania.
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti „Stará poliklinika“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
ve d om ie
informáciu o priebehu
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti „Stará poliklinika“, s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľností zapísaných na LV 3200 v katastrálnom území Snina, a to:
- budova súpisné číslo 524 v Snine na Ul. strojárskej,
- pozemok parcely č. 1485/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 766 m2,
- pozemok parcely č. 1485/10, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 387 m2,
- pozemok parcely č. 1485/21, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 103 m2,
pre ALLMEDICAL, s. r. o., Popradská 7, 040 01 Košice, IČO: 36687162, za kúpnu cenu 307 000,€, ako úspešného uchádzača uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže s tým, že do kúpnej zmluvy
budú zapracované aj tieto podmienky:
- dodržanie podmienok uvedených v čl. III, ods. 4 „Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže“,
- predkupné právo mesto v súlade s čl. III, ods. 5 „Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže“,
- dodržanie podmienok uvedených v čl. IV, ods. 3 „Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže“ pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 33 000,- EUR,
- zachovania skladov civilnej obrany v suteréne budovy o výmere 166,40 m2 pre mesto Snina
za symbolické nájomné 1,- EURO/ročne.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 250/2012

14. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti „Materská škola
Vihorlatská“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
ve d om ie
informáciu o priebehu
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti – „Materská škola Vihorlatská“,
r u š í obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vyhlásenú na základe uznesenia MsZ č.
210/2012 zo dňa 26. 04. 2012, b e r i e n a v e d o m i e petíciu obyvateľov a rodičov mesta
Snina, v ktorej žiadajú primátora mesta Ing. Štefana Milovčíka zrušiť vyhlásenú verejnú obchodnú
súťaž na predaj nehnuteľnosti – MŠ Vihorlatská.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 251/2012

15. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj hnuteľného majetku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – cena je v súlade so znaleckým posudkom, ktorý vypracoval p. Vojtko.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
vy h l asuj e
podľa ustanovenia § 281 až 288
Obchodného zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta Snina verejnú obchodnú súťaž na predaj hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina, s ch v a ľ u j e súťažné podmienky uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení
verejnej obchodnej súťaže“. Oznámenie tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 252/2012

16. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome
kultúry
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry,
s ch v a ľ u j e
súťažné podmienky uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže“. Oznámenie tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 253/2012
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17. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a nájomnej zmluvy
pre MY HOME, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie
právne, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia odporúča žiadosti spoločnosti MY HOME, s. r. o.,
vyhovieť.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Snina pre MY HOME, s. r. o., v zastúpení: Valerian Grass, konateľ, so sídlom:
Mierová 1842/1, 069 01 Snina, IČO: 36 731 684. Text zmluvy tvorí prílohu tohto
uznesenia,
b) uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. č. CKN 2188/21, zap. na LV 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za účelom vybudovania spevnených parkovacích plôch
a na časť pozemku parc. č. CKN 2188/32, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, za účelom
vjazdu a výjazdu cez predmetnú parcelu vo vlastníctve mesta k plánovanej stavbe v zmysle
projektovej dokumentácie, pre MY HOME, s. r. o., v zastúpení: Valerian Grass, konateľ, so
sídlom: Mierová 1842/1, 069 01 Snina, IČO: 36 731 684. J
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 254/2012

18. Žiadosť o odpustenie nájmu – Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – chce upozorniť na fakt, že máme schválené VZN o dotáciách, ktorého by
sme sa mali držať. Je toho názoru, že odpustenie nájmu by sme nemali schváliť.
Marián Lojan – je zriaďovateľom súkromného centra voľného času – žiadosť o odpustenie
nájmu podal už v marci. Oproti minulému roku má o cca 100 detí menej, preto prosí o odpustenie
nájmu. Dotácia, ktorá mu bola schválená, je nepostačujúca. Vyjadril svoj názor na spôsob
rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta v tomto roku. Nesúhlasí s tým, aby bola dotácia na „nejakú
diskotéku“ vyššia ako pre folklórny súbor Šiňava, ktorý funguje už 15 rokov. Na diskotéku bola
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schválená dotácia vo výške 1 000 €, pre súbor Šiňava k pätnásťročnému výročiu iba 300 €. Dotklo
sa ho to. Len na kroje potrebuje nemalé finančné prostriedky. Súbor je známy na celom Slovensku,
ale aj v zahraničí. Tohto roku vydali aj CD. Dúfa, že keď si podá ďalšiu žiadosť, poslanci svoje
rozhodnutie prehodnotia.
Ing. Jozef Savka – ide o odpustenie nájmu vo výške 2 400 €. Odporúča, aby na zasadnutie
komisie boli prizývaní aj žiadatelia, aby svoje dôvody na poskytnutie dotácie bližšie vysvetlili.
Koncom roka odpúšťame nájom každému, kto o to požiada, hoci mesto nereprezentujú tak, ako
napr. folklórny súbor Šiňava.
Ing. Jaroslav Regec – zdrží sa hlasovania, pretože si myslí, že VZN by sme mali dodržiavať.
Ing. Miroslav Balog – súhlasí s tým, aby bol systém odpúšťania nájmu vyriešený. Musíme mať
však evidenciu nepriamych dotácií, pretože mnoho organizácií nepovažuje nepriame dotácie za
poskytnutú dotáciu a myslia si, že mesto im nepomáha.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje zozbierať žiadosti ohľadom odpustenia nájmu a navýšiť rozpočet
o tieto nepriame dotácie – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – navrhuje, aby sa všetci poslanci vzdali svojej odmeny poslanca za
mesiac jún a poskytli ju folklórnemu súboru Šiňava.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
nájomné vo výške 1,00 € za nájom
nebytových priestorov v Dome kultúry pre Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana, IČO:
42073545, Ul. strojárska 2061/96, Snina na obdobie od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka - 4 poslanci
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

19. Žiadosť o odpustenie poplatku za zriadenie vecného bremena – Mgr. Dušan Todák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec –finančná komisia neodporúča schváliť ani variant a) ani variant b).
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie – variant a):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e odpustenie poplatku za zriadenie vecného
bremena – uloženie inžinierskych sietí na pozemku mesta Snina parc. č. 1357/4 a 1357/12 pre Mgr.
Dušana Todáka, bytom 069 01 Snina.
Hlasovanie o variante a):
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jozef Savka - 4 poslanci
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie – variant b):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zníženie poplatku za zriadenie vecného
bremena – uloženie inžinierskych sietí na pozemku mesta Snina parc. č. 1357/4 a 1357/12, na sumu
332,- EUR pre Mgr. Dušana Todáka, bytom 069 01 Snina.
Hlasovanie o variante b):
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav
Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
zdržali sa: Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Anton Vass – 4 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 255/2012

20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku priamym predajom – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 1813/386
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie
právne, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1813/386, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 122 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 37002341-32/2012,
vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného pod G180/2012, z pozemku parcelné číslo CKN 1813/257, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 252
m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 256/2012

21. Zrušenie uznesení MsZ č. 739/2010 zo dňa 11. 03. 2010 a 262/2007 zo dňa 27. 12. 2007
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 r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č.
739/2010 zo dňa 11. 03. 2010 a uznesenie č. 262/2007 zo dňa 27. 12. 2007.
Materiál stiahnutý z rokovania.

22. Informatívna správa o investičných akciách mesta Snina na rok 2012 k 31. 05. 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – bod 10 – ide o strechu telocvične ZŠ Budovateľská, v správe je omylom
uvedená športová hala.
Ing. Zdenek Snítil – chce vedieť, či nebude potrebné dať do plánu investičných akcií úpravu
chodníka pri Vihorlate, pretože už niekoľko zastupiteľstiev žiadame, aby podnikateľ, ktorý si
v parku zriadil stavebniny, dal chodník do pôvodného stavu. No stále tak neurobil.
Ing. Štefan Milovčík - dôrazne vyzvať konateľa spoločnosti RE-PLAST, s. r. o. , aby dal
chodník do poriadku – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e
n a
ve d om i e
o investičných akciách mesta Snina na rok 2012 k 31. 05. 2012.

informatívnu správu

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 257/2012

23. Štatistika prihlásených občanov v meste Snina za roky 2008 – 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e štatistiku prihlásených občanov
v meste Snina za roky 2008 – 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasovali: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 258/2012

24. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Igor Latta – návrhovej komisii predložil svoj poslanecký návrh.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal poslanecký návrh MUDr. Lattu.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
Návrh na členov mestskej rady:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Anton Vass, poslanec MsZ,
- MUDr. Mária Kostelníková, poslanec MsZ,
- JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ,
- Ing. Jaroslav Matis, poslanec MsZ.
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Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass - 11 poslancov
proti: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov
Reháková – 4 poslanci
nehlasoval: –JUDr. Jaroslav Koco – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 3/2010, zo dňa 27. 12. 2010
a uznesenie č. 51/2011, zo dňa
23. 06. 2011, z r i a ď u j e Mestskú radu v Snine v počte 6
členov, v o l í za členov mestskej rady týchto poslancov:
- Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora,
- Mgr. Michal Lukša, zástupca primátora,
- Anton Vass, poslanec MsZ,
- MUDr. Mária Kostelníková, poslanec MsZ,
- JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ,
- Ing. Jaroslav Matis, poslanec MsZ.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass - 18 poslancov
proti: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková –
4 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 259/2012

25. Určenie platu primátora mesta
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Michal Lukša, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 30 %, t. j. 2 953,- € s účinnosťou od 01. 07. 2012,
r u š í uznesenie MsZ č. 59/2011 zo dňa 23. 06. 2011 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass - 12 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
zdržali sa: Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 260/2012

26. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku priamym predajom – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1121/386, CKN 1121/436
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie
právne, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
- pozemok parc. č. CKN 1121/386, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
95 m2, v zmysle geometrického plánu č. 37002341-34/2012, vyhotoviteľa Ing. Jozefa
Fencáka, F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného dňa 05. 06. 2012 pod
G1-1117/2012,
- pozemok parc. č. CKN 1121/436, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
23 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č.37002341-34/2012, vyhotoviteľa Ing.
Jozefa Fencáka, F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, overeného dňa 05. 06. 2012 pod
G1-117/2012, z pozemku parcelné číslo CKN 1121/282, druh pozemku – zastavané plochy,
o výmere 249 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 261/2012
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27. Zmluvný prevod nehnuteľností – zámenná zmluva – Rímskokatolícka cirkev
Poslancom nebol predložený písomný materiál.
Materiál stiahnutý z rokovania.

28. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Prešovského samosprávneho kraja
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb a Ing. Mária Bandžáková, oddelenie
právne, správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Milovčík – prosí strednú odbornú školu, aby si z priestorov garáží a dielní pri
kaštieli presťahovala veci, ktoré patria škole, pretože tieto priestory budú sanované.
Ing. Jaroslav Matis – teplovodné potrubie a premostenie cez Cirochu by bolo potrebné tiež
odstrániť, pretože to vyzerá hrozne – úloha.
Ing. Jozef Savka – pri rekonštrukcii oplotenia by bolo vhodné posunúť oporný múr, aby sa
rozšíril chodník.
Ing. Lýdia Gičová – pri rekonštrukcii oplotenia sa oporný múr bude posúvať do územia
smerom ku kaštieľu a tým sa chodník rozšíri tak, aby bol rovnako široký po celej dĺžke.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľností – kúpu
nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, zap. na LV č. 1970, vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja:
- hospodárska budova s. č. 72 postavená na parcele č. CKN 1379,
- pozemok parc. č. CKN 1379, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
261 m2,
- garáže s. č. 72 postavené na parc. č. CKN 1378/5,
- pozemok parc. č. CKN 1378/5, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
281 m2,
- dielne s. č. 72 postavené na parcele č. CKN 1378/4,
- pozemok parc. č. CKN 1378/4, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
200 m2,
- soc. prevádzkový objekt s. č. 72 postavený na parcele č. CKN 1378/3,
- pozemok parc. č. CKN 1378/3, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
152 m2
za cenu 51 600,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 12/2012 zo dňa 08. 02. 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
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Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 18 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 262/2012

29. Súhlas s uzavretím zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál je predložený na návrh hlavného kontrolóra.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e bezodplatnú Zmluvu o spolupráci pri zbere
použitého šatstva s oprávnenou osobou: AUTODOPRAVA Dávid Olejník, Spišský Hrušov 324,
IČO: 46422749. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 16 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 263/2012

30. Zmena uznesenia MsZ č. 114/2011 zo dňa 27. 09. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Erik Cap, poslanec MsZ.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmenu uznesenia MsZ č. 114/2011 zo dňa 27.
09. 2011 tak, že v prílohe k uvedenému uzneseniu dopĺňa účel použitia schválenej dotácie pre
Mládežnícky futbalový klub o účel „úhrada štúdie futbalovej akadémie J. Muchu“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 264/2012

31. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci – JUDr. Bžán
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 Dodatok číslo 1 k Zmluve o právnej pomoci
zo dňa 14. 05. 2007. Text dodatku č. 1 tvorí prílohu uznesenia.
Materiál nebol zaradený do programu.

32. Schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestom
Boguchwala v Poľskej republike
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi
mestom Snina a mestom Boguchwala v Poľskej republike.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass - 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 265/2012
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33. Žiadosť o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly – Mestský volejbalový
klub Snina
Písomný materiál predložil a spracoval Mgr. Vladislav Mika, poslanec MsZ.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia neodporúča znížiť nájom a odporúča postupovať
v zmysle platného VZN.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1,00 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly v období od 01. 08. 2012 do 30. 03. 2013, v rozsahu 3 x 2 hodiny
týždenne, za účelom zabezpečenia tréningového procesu a súťažných stretnutí MVK Snina –
kategórie mladšie a staršie žiačky v sezóne 2012 – 2013, pre Mestský volejbalový klub Snina,
Vihorlatská 1426/14, 069 01 Snina, IČO: 42088101.
Hlasovanie:
za: Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil - 4 poslanci
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr.
Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton
Vass – 13 poslancov
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
34. Doplnenie Zadávacieho dokumentu pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Snina
Písomný materiál predložili poslanci MsZ: JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Regec, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass, MUDr. Jozef
Homza, Emília Mydlová, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis a Mgr. Erik Cap. Spracovali:
JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ a Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
JUDr. Jaroslav Koco – ako jeden z predkladateľov tohto materiálu podal bližšie informácie
k danému bodu.
Ing. Marián Kníž – tento pozemok by sme nemali predávať za účelom výstavby obchodného
reťazca. Ide o veľmi lukratívny pozemok v centre mesta.
Ing. Jaroslav Regec – na tomto pozemku stojí budova, ktorá je schátralá a pôvodne mala slúžiť
ako obchodné centrum. Táto budova nepatrí mestu. Investor je ochotný túto budovu s okolitými
pozemkami odkúpiť, zamestnal by 70 ľudí, čo je pre mesto veľkým prínosom.
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 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 príslušnej zmeny v rámci Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu obce Snina prefinancuje žiadateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala obstarávanie
Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Snina. Doplnenie Zadávacieho dokumentu tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 266/2012

35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 142/2
Písomný materiál predložili poslanci MsZ: JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Regec, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass, MUDr. Jozef
Homza, Emília Mydlová, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis a Mgr. Erik Cap. Spracoval JUDr.
Jaroslav Koco, poslanec MsZ
JUDr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku
verejnou obchodnou súťažou. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť – časť (cca 11 000 m2) pozemku
parc. č. CKN 142/2, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 373 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, z dôvodu výstavby obchodného centra.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass - 15 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 267/2012
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36. Interpelácia poslancov
MUDr. Igor Latta – po sídl. Komenského chodia motorové vozidlá veľmi rýchlo, preto by
bolo vhodné umiestniť tam spomaľovače. Požiada MsR a dopravnú komisiu, aby sa tam išli pozrieť
a spoločne vybrali vhodné miesto na ich umiestnenie – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – prišli občania zo sídl. I. informovať o situácii na tomto sídlisku.
pani Haburajová – je tu za zástupcov sídl. I., Rómovia sa vyhrážajú „bielym obyvateľom“
smrťou. Majú návrh, aby sa vytvorila skupina poslancov, ktorá sa bude vážne zaoberať touto
situáciou a aby s p. Kelešom urobila poriadok – bytovka 1468 – je to najhoršia bytovka, aká na
tomto sídlisku je. Nájsť právne páky, odkúpiť od neho túto bytovku odkúpiť. Situácia je tam už
naozaj neúnosná. Najviac problémov robia „výrastkovia“. Je tam špina, potkany, ploštice. Je to
naozaj strašné. Bolo by vhodné nájsť nejaké možnosti úľav pre obyvateľov tohto sídliska –
odpustenie poplatkov za odpad, daň z nehnuteľností. Ľudia nemajú kam vyniesť smeti, pretože
Rómovia ich zaplnia svojim odpadom.
Ing. Štefan Milovčík – do budúceho zasadnutia je naozaj potrebné nájsť nejaké riešenie.
Mgr. Ľubov Reháková – na septembrovom zasadnutí budú predložené konkrétne výstupy na
riešenie danej problematiky. Vyzýva každého, kto má záujem, aby prišiel s konkrétnymi riešeniami
a návrhmi– úloha.
MUDr. Igor Latta – pán Jozef Cenkner z Ul. Jesenského hodil poslancom do schránok list.
Prosí právnika, aby to stručne vysvetlil.
JUDr. Ján Paľovčík – za prítomnosti primátora, prednostky, zástupcu primátora a jeho sa
konalo stretnutie s p. Cenknerom, kde mu bolo po právnej stránke vysvetlené, že ide o pozemky,
ktoré v roku 1977 vyvlastnil štát, pán Cenkner si v zmysle zákona o reštitúcii uplatnil nárok, bol
úspešný – bol mu priznaný nárok na náhradné pozemky, alebo finančná náhrada. Povinnou osobou
je v tomto prípade štát v zastúpení Slovenského pozemkového fondu. Mesto s týmto problémom
nemá nič spoločné a nemôže do toho vstupovať.
Ing. Jaroslav Regec – na najbližšie zasadnutie MsZ pripraviť doplnok k VZN č. 101/2009 so
všetkými právnymi krokmi – úloha.
Ing. Jozef Savka – riešenie rómskej problematiky má v pracovnej náplni zástupkyňa primátora,
ktorá by mala úzko spolupracovať s MsP a mala by predložiť aj nejaké návrhy na riešenie, pretože
v tejto lokalite aj býva. Nie je zástancom toho, aby sme neprispôsobivých riešili presťahovaním do
nových bytov. Rómske hliadky sú málo aktívne, treba riešiť hlavne tých občanov, ktorí nemajú
v meste Snina trvalý pobyt.
Ing. Zdenek Snítil – problém, ktorý vznikol na sídl. I. – vyhrážanie sa smrťou rómskymi
spoluobčanmi – orgány činné v trestom konaní by už mali v tejto veci konať - žiada mesto, aby
vstúpilo do sledovania tejto situácie a informovalo občanov, ako sa to vyvíja a ako dopadnú tí, ktorí
sa vyhrážajú – úlohy,
- skôr, ako predložíme doplnok k VZN č. 101/2009, najprv treba splniť úlohy, ktoré tam sú –
vypracovať analýzu – úloha,
- má informáciu, že sa bude robiť rekonštrukcia cesty od kruhového objazdu až po železničné
priecestie na Stakčín. My sme si schválili rekonštrukciu osvetlenia Ul. SNP. Urýchlene vstúpiť
dojednania s p. Fabiánom, riaditeľom investícií Slovenskej správy ciest, aby sme aj za cenu presunu
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fin. prostriedkov z Ul. SNP v čase rozbúrania cesty poriešili inžinierske siete, ktoré budeme
potrebovať k osvetleniu – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – najfrekventovanejšie prechody by sme chceli osvetliť. Oficiálne sme
požiadali Slovenskú správu ciest, ale túto rekonštrukciu majú cez projekt z eurofondov a už sa to do
toho nedá zapracovať. Mesto by to mohlo urobiť zo svojich finančných prostriedkoch, nevie, či sa
to technicky ešte dá a koľko by to stálo.
Ing. Lýdia Gičová – v našom projekte máme riešené osvetlenie prechodov pre chodcov na Ul.
SNP, ale len nasvietením zhora, nie LED svietidlami.
Ing. Štefan Milovčík – čo najskôr zvolať pracovné rokovanie so Slovenskou správou ciest, aby
sme osvetlenie týchto prechodov riešili mimo projektu z rozpočtu mesta, nato však potrebujeme
súhlas zastupiteľstva.
Ing. Lýdia Gičová – v rozpočte máme na rekonštrukciu osvetlenia naplánovaných 214 tis. € na investičný zámer je predpokladaný náklad 180 tis. €, takže možno by sme sa do sumy 214 tis. €
vmestili.
Ing. Jaroslav Regec – chce upozorniť nato, že keď most cez Cirochu spadne, do Humenného sa
dostaneme jedine cez Pčoliné a Hostovice, cez Brehy a Tablu to nie je možné, cez Pichne taktiež –
je tam havarijný stav. Preto to treba urgentne riešiť – úloha,
- chce apelovať nato, aby úrad začal riešiť majetkoprávne vzťahy na Červencove a na
najbližšie zasadnutie predložiť opätovne tento materiál – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – prosí úrad, aby vyzval správcu komunikácie Ul. Jesenského, sú na nej
hrozné výtlky a na križovatke s Ul. lesníckou sa začala prepadávať cesta – úloha.
JUDr. Ján Maškulík – čo sa týka problematiky na sídl. I. – MsP tam slúži denne od 8.00 hod.
do 15.00 hod a popoludní od 15.00 hod. do 22.00 hod. Denne tam slúži pešia hliadková služby dva
až tri hodiny. V prípade avizovaného problému sa to rieši okamžite. Rómske hliadky majú pod
kontrolou, ale nemôžeme každého držať za ruku, ale verejný poriadok sa snažia udržať v takej
miere, aké majú možnosti.
p. Haburajová – ak je možné zbúrať takéto obydlia v iných mestách, malo by sa to dať aj
u nás. Postavte nové byty pre „bielych občanov“, oni sa radi z tohto sídliska odsťahujú.
Mgr. Ľubov Reháková – v septembri budú na zasadnutie predložené konkrétne kroky na
riešenie.
občan mesta – na MsP nadávať nemôžeme, pretože títo občania sú ako svište, keď uvidia
hliadku, dajú si znamenie a stiahnu sa. Prosí konateľa VPS Snina, s. r. o., aby častejšie zbierali
odpad na tomto prostredí, pretože sa tam držia potkany a myši. V menšine tam nie sú Rómovia, ale
ostatní občania.
Ing. Ján Aľušík – VPS Snina divoké skládky likvidujú tak, ako môžu, ale je deň ju zlikvidujú
a ona tam o pár dní je znova. Je to zložitý proces.
Ing. Marián Kníž – na najbližšie zasadnutie MsZ pripraviť rokovací poriadok, v ktorom bude,
že materiál, ktorý už bol prerokovaný a nebol schválený alebo bol odložený, aby hneď na ďalšie
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zasadnutie nebol predkladaný – najskôr až tak po troch rokovaniach a taktiež, aby bol program
v rozsahu maximálne 20 bodov – úloha,
- chýbajú im tú zástupcovia štátnej správy, pretože poslanci majú na nich nejaké otázky –
úloha,
- sú finančné prostriedky plánované v rozpočte na životné jubileá riaditeľov školských
zariadení? Navrhuje pozvať ich na úrad, oceniť ich a urobiť zápis do kroniky – úloha,
- konateľ Nemocnice – aké je finančné ohodnotenie zdravotných sestier v našej nemocnici?
- konateľ Nemocnice – gynekologické oddelenie – je tu požiadavka na laparoskopické
operácie, je potrebné zakúpiť k tomu potrebné zariadenie.
Ing. Štefan Milovčík – pozvánky na zasadnutie MsZ pre riaditeľov štátnej správy sú zasielané.
MUDr. Andrej Kulan – zdravotné sestry - na valnom zhromaždení bude všetko podrobne
vysvetlené, pretože je to na dlhú dobu. Laparoskopickú sústavu máme už roky na gynekológii aj na
chirurgii.
Ing. Zdenek Snítil – sledovať, ktorá firma bude rekonštruovať most a spolupracovať s nimi,
aby sme technicky pripravili podmienky na osvetlenie mosta – úloha.
Ing. Jozef Savka – vyzýva primátora a Mgr. Lukšu, aby pracovali na tom, aby v meste znova
začal funkčne pracovať okresný úrad. Okres má 39 tis. obyvateľov – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – parkovisko a chodník pred budovou policajného zboru je v hroznom
stave. Nie je to náš majetok, ale je potrebné požiadať vlastníkov, aby to dali do poriadku – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – v minulom roku bol vlastníkovi písaný list, odpoveď sme dostali, že
nemajú finančné prostriedky a dávajú nám súhlas, aby sme to zrekonštruovali na vlastné náklady.
Anton Vass – parkovisko pri pošte je tiež v dezolátnom stave,
- ako je to s vyšetrovaním zločinu vraždy, ktorý sa stal v našom meste?
- vitríny na trhovisku sú v dezolátnom stave.
Mgr. Katarína Harmaňošová – vitríny majú v nájme bezodplatne jednotlivé politické strany,
ale využívajú ich iba počas volieb. V priebehu roka sa o ne nestarajú. Ale ak sa rozbije sklo, mesto
to dáva do poriadku na vlastné náklady.
Ing. Jozef Savka – prosí výstavbu, aby rokovania ohľadom prístupovej cesty k ČOV prebiehali
a vyvinul sa taký tlak, aby boli prístupní riešiť potreby tejto lokality – úloha.
Ing. Miroslav Balog – rokovať s poštou o úprave parkoviska, ak nemajú peniaze na jeho
rekonštrukciu, nech tento pozemok predajú za rozumnú cenu, aby ho mohlo mesto dať do poriadku.
Kritická situácia je pri motoreste – provizórne parkovisko spôsobuje to, že autá cúvajú do
frekventovanej cesty, priam do križovatky. Treba rokovať s majiteľom pozemku o nejakej
spolupráci pri nájdení riešenia – úloha.
Emília Mydlová – zdravotné stredisko pri Vihorlate, sú tam bývalé zastávky autobusov,
nevykosené trávnaté pásy, čí je to pozemok? Je to tam hrozné – treba to dať do poriadku – úloha.
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37. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 19. 06. 2012
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