Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom tridsiatom treťom zasadnutí dňa 10. 05. 2018
prijalo tieto uznesenia:
460/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu vyplatenia
odmeny za poskytnuté právne služby advokátskej kancelárii Taylor Wessing.
Termín: jún 2018
Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Martin Šebák, Mgr.
Mária Todáková – 10 poslancov
proti: --zdržali sa: MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: - Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
461/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku kontrolnej
činnosti ku dňu 10. 05. 2018.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr.
Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Anton Vass – 12 poslancov
proti: --zdržala sa: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
nehlasoval: --462/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 138/2018
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --463/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 139/2018
o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia
obyvateľov.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž,
JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Mária Todáková – 8 poslancov
proti: --zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Anton Vass – 4
poslanci
nehlasoval: --1

464/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e protest prokurátora sp. zn. Pd
94/17/7702 – 4, zo dňa 02. 02. 2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 136/2017
o podmienkach držania psov, r u š í Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 136/2017
o podmienkach držania psov.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 9
poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržal sa: --nehlasovali: JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Martin Šebák – 2 poslanci
465/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov
komisií pri MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 – 3 zo dňa 01. 07. 2016, s ch v a ľ u j e Zásady
odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
466/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov
Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území
mesta Snina.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
467/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
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468/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á povinnosť aktualizovať Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 (predložiť doplnok č. 2) najneskôr do 30. 09.
2018.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Ing.
Martin Šebák, Anton Vass – 11 poslancov
proti: --zdržali sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Miroslav Suchý – 2 poslanci
nehlasovala: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
469/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Snina za rok 2017.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
470/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s prijatím úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s., vo výške maximálne 600 000,- € s dobou
splatnosti 120 mesiacov na financovanie investičného zámeru ,,Rekonštrukcia chodníkov,
miestnych komunikácii a odstavných plôch na území mesta Snina (ďalej len ,,Úver“),
2. s podpisom blankozmenky ako zabezpečenia Úveru spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke,
p o v e r u j e primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby ako zástupca mesta Snina uzatvoril so
Všeobecnou úverovou bankou, a. s., zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj
všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav
Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
471/2018
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 2018 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 166 090 €
- zvýšenie výdavkov o 110 866 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 34 933 €
- zvýšenie výdavkov o 190 157 €
FNANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 100 000 €

Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
13 728 087 €
12 350 085 €
+ 1 378 002 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
482 885 €
2 041 066 €
- 1 558 181 €
FNANČNÉ OPERÁCIE
1 100 179 €
560 000 €
+ 540 179 €
ROZPOČET CELKOM
15 311 151 €
14 951 151 €
+ 360 000 €
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass –
10 poslancov
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Martin Šebák – 2 poslanci
nehlasovali: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Mária Todáková – 2 poslankyne
472/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e cenníky a prevádzkové poriadky
na pohrebiskách na Ul. budovateľskej a Ul. Švermovej v Snine.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --473/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e orientačný časový harmonogram zasadnutí:
a) Mestskej rady v Snine takto:
26. 06. 2018,
18. 09. 2018,
16. 10. 2018,
b) Mestského zastupiteľstva v Snine takto:
28. 06. 2018,
20. 09. 2018,
18. 10. 2018.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --474/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku z ustanovenia článku 3 ods. 10 a 11
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine pre: akademického maliara Andreja
Smoláka, zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina, s ú h l a s í so
zaradením ďalších elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká
2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2018 podľa prílohy.
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Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Miroslav
Suchý, Ing. Martin Šebák – 6 poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
475/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
a) výsledok obchodnej verejnej súťaže č. OVS/19/2017 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č.
423/2017 zo dňa 14. 12. 2017 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 5066/399, druh
pozemku - ostatné plochy, o výmere 21 m2, k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine, katastrálny odbor, za cenu 778,- € pre Vieru Sitkovú,
bytom Snina.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák – 9 poslancov
proti: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
zdržala sa: --nehlasoval: --476/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o priebehu obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1393/5, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, r u š í obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vyhlásenú na základe
uznesenia MsZ č. 421/2017 zo dňa 14. 12. 2017.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Ing. Marián Kníž, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková – 9 poslancov
proti: --zdržala sa: --nehlasoval: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
477/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu týkajúcu sa možnosti
regulácie hazardných hier na území mesta Snina prostredníctvom prijatia Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina o zákaze umiestnenia herní. Text správy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková – 10 poslancov
proti: --zdržala sa: --nehlasoval: ---
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478/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina,
s ch v a ľ u j e
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou obchodnej verejnej súťaže, a to
pozemok parcela č. 142/63 o výmere 3 627 m2, druh pozemku - ostatné plochy a pozemok
parcela č. 142/64, o výmere 1 300 m2,, k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva č. 3200, vedeného
Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom č. 48/2018 vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Výhonským, Ul. gen. Svobodu
2492/46, 069 01 Snina, t. j. minimálne: 261 000,- €.
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“, ktoré tvoria
prílohu uznesenia,
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie
predložených ponúk v tomto zložení:
- JUDr. Ladislav Alušík,
- Mgr. Erik Cap,
- Ing. Ján Čop,
- Ing. Jana Rosičová, PhD.,
- JUDr. Ján Paľovčík.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Miroslav Suchý – 7 poslancov
proti: --zdržala sa: Ing. Martin Šebák – 1 poslanec
nehlasovali: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Mária Todáková – 2 poslanci
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Príloha uznesenia MsZ č. 462/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

MESTO SNINA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 138/2018
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Návrh VZN:
- spracovalo: oddelenie sociálnych vecí a rodiny
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 10. 04. 2018
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 10. 04. 2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 25. 04. 2018
Doručené pripomienky v počte: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ......................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ........................
VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 10. 05. 2018, uznesením č. 462/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 11. 05. 2018; zvesené z úradnej tabule dňa 28. 05.
2018
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: od 11. 05. 2018 do 25. 05. 2018
VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 25. 05. 2018

VZN nadobúda účinnosť dňom 25. 05. 2018
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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-2Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie mesta Snina toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately:

§1
Základné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu
a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle novely zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

§2
Výklad pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho
najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho
vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovania pomoci v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
§3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce
1. Mesto Snina podľa § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
poskytnúť:
a) príspevok na dopravu.
2. Mesto Snina podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje:
a) príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.
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-3§4
Príspevok na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané
pobytové opatrenie súdu alebo špecializovaný program a na podporu úpravy ich rodinných
pomerov môže mesto Snina poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa
umiestnené.
2. Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o:
a) nariadení neodkladného opatrenia,
b) uložení výchovného opatrenia,
c) nariadení ústavnej starostlivosti.
3. Centrum vykonáva špecializovaný program pre dieťa na základe:
a) rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného
opatrenia.
4. Oprávnenými žiadateľmi príspevku na dopravu do centra sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá
sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt na území mesta Snina,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom,
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa
umiestnené,
c) príjem rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 3 mesiacov
pred podaním žiadosti.
5. Príspevok na dopravu poskytne mesto oprávnenému žiadateľovi na základe jeho žiadosti, a to
nasledovným spôsobom:
a) do 30 dní po doručení žiadosti oprávneného žiadateľa poskytne mesto oprávnenému
žiadateľovi preddavok vo výške 50 % zo sumy predstavujúcej maximálne 80 %
skutočných nákladov bežného cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak cestovné II. triedy) zo Sniny do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené,
b) preddavok je oprávnený žiadateľ povinný vyúčtovať najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa, v ktorom sa uskutočnila návšteva dieťaťa. K zúčtovaniu je oprávnený
žiadateľ povinný predložiť originál cestovného lístka zo Sniny do sídla
centra, v ktorom je dieťa umiestnené, ktorý bol použitý za účelom návštevy dieťaťa,
c) oprávnený žiadateľ predloží zúčtovanie oddeleniu sociálnych vecí a rodiny
Mestského úradu v Snine. V prípade, ak oprávnený žiadateľ riadne a včas nepredloží
podľa vyššie uvedeného vyúčtovanie preddavku, zaniká mu nárok na ďalší príspevok,

9

-4d) do 15 dní odo dňa, v ktorom bolo oddeleniu sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Snine
predložené riadne vyúčtovanie podľa písmena b) tohto odseku, uhradí sa oprávnenému
žiadateľovi zvyšných 50 % zo sumy predstavujúcej maximálne 80 % skutočných
nákladov bežného cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak - cestovné II.
triedy) zo Sniny do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
6. Príspevok na dopravu nie je možne poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ak je dieťa
umiestnené v centre na území mesta Snina.
7. Ďalší príspevok na dopravu do centra možno poskytnúť rodičovi alebo oprávnenej osobe
najskôr až po uplynutí 6 mesiacov, kedy bol poskytnutý predchádzajúci príspevok.

§5
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Mesto Snina poskytne príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 %
z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku je mladý dospelý, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) mal trvalý pobyt na území mesta Snina v čase jeho umiestnenia do centra,
b) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) vznikol mu nárok a bol mu poskytnutý centrom jednorazový príspevok na uľahčenie
osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra,
d) nebol mu poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 31. marca 2018.
3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého mesto Snina poskytuje:
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
4. Mesto Snina môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude
poskytnutý vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do
šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

§6
Záverečné ustanovenia
1.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 138/2018 o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
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-5kurately bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 462/2018 zo dňa
10. 05. 2018
2.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 138/2018 o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately nadobúda účinnosť dňa 25. 05. 2018.

3.

Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 79/2007
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 463/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

MESTO SNINA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 139/2018
o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina
prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
Návrh VZN:
- spracovala: poslankyňa MsZ Ing. Daniela Galandová
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 26. 04. 2018
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 26. 04. 2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 10. 05. 2018
Doručené pripomienky v počte: 29
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 02. 05. 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 03. 05. 2018
VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 10. 05. 2018, uznesením č. 463/2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 11. 05. 2018; zvesené z úradnej tabule dňa 28. 05. 2018
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: od 11. 05. 2018 do 25. 05. 2018
VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 25. 05. 2018

VZN nadobúda účinnosť dňom 25. 05. 2018
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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-2Mestské zastupiteľstvo v Snine, v nadväznosti na čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky a v súlade s § 3 ods. 2 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 písm. f) a § 11b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Snina o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom
zhromaždenia obyvateľov (ďalej len „VZN“ alebo „nariadenie“).

Čl. I.
Preambula
Mestské zastupiteľstvo vedomé si skutočnosti, že zhromaždenie obyvateľov mesta na
prerokovanie vecí obecných je jednou z najstarších foriem priamej demokracie vôbec, vedené snahou
zvýšiť aktivitu, angažovanosť a zainteresovanosť obyvateľov mesta pri prerokovávaní vecí obecných,
ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov mesta alebo jeho časti, majúc na zreteli, že za demokraticky
prijaté rozhodnutia pri prerokovávaní spoločných komunálnych záležitostí sú považované
rozhodnutia, ku ktorým sa vyjadrila väčšina alebo značná časť občianskej verejnosti, rešpektujúc
práva každého obyvateľa mesta na jeho názor, postoj a stanovisko k veciam obecným, prijíma
nasledovné všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. II.
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je posilnenie účasti občianskej verejnosti na rozhodovaní o veciach
samosprávnych týkajúcich sa Mesta Snina, a to formou prerokovania základných záležitostí
týkajúcich samosprávy mesta prostredníctvom inštitútu zhromaždenia obyvateľov mesta (ďalej len
„zhromaždenie obyvateľov“).
Čl. III.
Základné ustanovenia
(1) Na prerokovanie obecných vecí Mesta Snina (ďalej len „mesto“) môže Mestské zastupiteľstvo v
Snine (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) alebo primátor mesta Snina (ďalej len „primátor“) zvolať
zhromaždenie obyvateľov, na ktorom sa môžu zúčastniť obyvatelia mesta Snina a osoba, ktorá:
- má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny
poplatok,
- je v meste prihlásená na prechodný pobyt,
- má čestné občianstvo mesta (ďalej len „oprávnené osoby“).
(2) Mestské zastupiteľstvo alebo primátor zvolá zhromaždenie obyvateľov vždy, ak:
- je v tejto veci predložená petícia aspoň 5 % oprávnených voličov mesta alebo volebného
obvodu,
- sa mení symbol mesta,
(3) Mestské zastupiteľstvo alebo primátor môže zvolať zhromaždenie obyvateľov aj bez splnenia
podmienky podľa ods. (2) tohto článku formou uznesenia schváleného nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.

13

-3Čl. IV.
Osoby oprávnené zúčastniť sa zhromaždenia obyvateľov
(1) Každý obyvateľ mesta a oprávnená osoba má právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach
obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor.
(2) Právo hlasovať na zhromaždení obyvateľov použitím hlasovacieho systému zavedeného týmto
nariadením majú len tí obyvatelia mesta a oprávnené osoby, ktorí sa zaregistrovali do hlasovacieho
systému mesta podľa čl. VI. ods. (1). Pokiaľ ide o zhromaždenie obyvateľov týkajúce sa konkrétneho
volebného obvodu mesta, právo hlasovať použitím hlasovacieho systému mesta sa vzťahuje len na
tých obyvateľov a oprávnené osoby podľa predchádzajúcej vety, ktorí majú na území príslušného
volebného obvodu trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo nehnuteľný majetok alebo predmet
miestnej dane alebo predmet miestneho poplatku.
Čl. V.
Zvolanie zhromaždenia obyvateľov
(1) Mestské zastupiteľstvo alebo primátor zvoláva zhromaždenie obyvateľov na základe prijatého
uznesenia, bez petície alebo na základe petície (ďalej len „petícia“) na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odo dňa jej predloženia Mestskému úradu Snina (ďalej len „úrad“).
(2) Mestské zastupiteľstvo alebo primátor zvolá zhromaždenie obyvateľov tak, aby sa uskutočnilo
nie skôr ako desať dní odo dňa nadobudnutia platnosti uznesenia o jeho konaní, najneskôr však do 30
dní odo dňa prijatia uznesenia o jeho konaní, ak petícia neobsahuje iný neskorší termín jeho konania.
(3) Súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia obyvateľov je aj dátum
a čas konania zhromaždenia obyvateľov, miesto jeho konania, určenie prejednávanej veci a meno
a priezvisko poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý je poverený vedením verejného zhromaždenia,
resp. podľa povahy prejednávanej veci určenie mediátora (ďalej len „moderátor“).
(4) Zvolanie zhromaždenia obyvateľov sa oznamuje uverejnením uznesenia mestského
zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín
odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť oznámiť zvolanie
zhromaždenia obyvateľov aj ďalšími spôsobmi v meste obvyklými, napr. zverejnením v regionálnej
tlači, prostredníctvom výlepových plôch mesta, na profile mesta v sociálnych sieťach a pod.
Čl. VI.
Organizovanie zhromaždenia obyvateľov
(1) Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním zhromaždenia obyvateľov, vrátane jeho
primeranej propagácie v rámci mesta, zabezpečuje úrad. Úrad zabezpečí zaslanie pozvánok na
verejné zhromaždenie pre moderátora a osoby zabezpečujúce registráciu v hlasovacom systéme, ktoré
si určí mestské zastupiteľstvo. Registrácia obyvateľov a oprávnených osôb sa uskutočňuje hodinu
pred konaním verejného zhromaždenia. Osoby uvedené v čl. III. ods. (1), prvá, druhá a tretia odrážka
sú povinné pri registrácii preukázať skutočnosti oprávňujúce ich na hlasovanie na zhromaždení
obyvateľov. Každý zo zaregistrovaných obyvateľov a oprávnených osôb po registrácii a zápise do
prezenčnej listiny dostane dva lístky s originálnou pečiatkou mesta – zelený a červený,
prostredníctvom ktorých sa prihlasuje do diskusie a hlasuje o predmete rokovania zhromaždenia
obyvateľov. Registráciou zároveň obyvateľ a oprávnená osoba vyjadrí svoj súhlas so
zhromažďovaním jeho osobných údajov, ako aj súhlas s podmienkami hlasovacieho systému mesta.
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-4(2) Miesto konania zhromaždenia obyvateľov sa určuje pri jeho zvolaní, s tým že prednostne sa
uskutočňuje v priestoroch Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine, resp. v priestoroch
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ak predmet zhromaždenia obyvateľov
súvisí s konkrétnou lokalitou v rámci mesta, verejné zhromaždenie sa uskutočňuje v priestore, čo
najbližšie situovanom k danej lokalite.
(3) Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie konalo na verejnom priestranstve. Povinnosti
vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov týmto zostávajú
nedotknuté.
Čl. VII.
Uskutočňovanie zhromaždenia obyvateľov
(1) Priebeh zhromaždenia obyvateľov vedie moderátor. Moderátor vedie zhromaždenia obyvateľov
nestranne a tak, aby splnilo svoj účel.
(2) Zhromaždenie obyvateľov sa spravidla začne predstavením jeho predmetu, zvolením dvoch osôb
poverených sčítaním hlasov a jednej osoby poverenej overením zápisnice z radov prítomných
účastníkov zhromaždenia a pokračuje verejnou diskusiou zaregistrovaných účastníkov (ďalej len
„účastník“). Každý prítomný účastník má právo vyjadriť svoje stanovisko, je však povinný
rešpektovať pravidlá priebehu zhromaždenia obyvateľov tak, aby sa nenarúšal plynulý priebeh
zhromaždenia obyvateľov. Účastníci zhromaždenia obyvateľov môžu na jeho začiatku prijať krátky
rokovací poriadok zhromaždenia obyvateľov alebo sa môžu dohodnúť na zásadách, podľa ktorých sa
riadi vstup do diskusie a hlasovanie. Každý zaregistrovaný účastník má pri hlasovaní jeden hlas. Na
prijatie rokovacieho poriadku sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zaregistrovaných účastníkov.
Zhromaždenie obyvateľov sa spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov, ak sa na
tom zhodne nadpolovičná väčšina zaregistrovaných účastníkov.
(3) Po ukončení verejnej diskusie dá moderátor hlasovať o záverečnom vyhlásení účastníkov.
Prítomní účastníci zároveň môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne. Na prijatie záverečného
vyhlásenia účastníkov alebo každej jeho časti sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
zaregistrovaných účastníkov.
(4) Hlasovanie je verejné. Hlasuje sa po výzve moderátora zdvihnutím hlasovacieho lístka, ktorý
dostal každý zo zaregistrovaných obyvateľov a oprávnených osôb pri registrácii. V prípade súhlasu
s vyhlásením prítomní účastníci zdvihnú zelený lístok, v prípade nesúhlasu s vyhlásením zdvihnú
červený lístok. Sčítavanie hlasov uskutočňujú osoby poverené sčítaním hlasov, každá samostatne.
Čl. VIII.
Zápisnica a záznam zo zhromaždenia obyvateľov
(1) Z rokovania zhromaždenia obyvateľov vyhotovuje mestským zastupiteľstvom poverená osoba
zápisnicu. V zápisnici sa uvedie stručný prepis vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie
záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté. Prílohou zápisnice je prezenčná listina
prítomných účastníkov zo zhromaždenia obyvateľov. Prezenčná listina musí obsahovať pri
obyvateľovi mesta meno, priezvisko účastníka a podpis pod vyhlásenie, že spĺňa podmienky uvedené
v § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri inej oprávnenej
osobe sa zapíše aj údaj, ktorý ju oprávňuje byť takouto osobou (LV, čestné občianstvo, prechodný
pobyt). Prezenčná listina musí byť prístupná počas celého konania zhromaždenia obyvateľov.
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-5(2) Obsah zápisnice overuje moderátor, osoba určená zhromaždením obyvateľov a osoby poverené
sčítaním hlasov. Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní odo dňa
konania zhromaždenia obyvateľov.
(3) Zápisnica sa bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní po jej overení doručí prednostovi
mestského úradu a zverejní na úradnej tabuli a web stránke mesta. Týmto zároveň nie je dotknutá
možnosť zverejniť zápisnicu aj ďalšími spôsobmi v meste obvyklými, napr. zverejnením
v regionálnej tlači, prostredníctvom výlepových plôch mesta, na profile mesta v sociálnych sieťach
a pod.
(4) Okrem povinností vyplývajúcich z ods. (1) až (3) úrad môže zároveň vyhotovovať
zo zhromaždenia obyvateľov audiovizuálny resp. zvukový záznam. Záznam je zverejňovaný
a archivovaný obdobne ako dokumentácia z mestského zastupiteľstva. Na možnosti prístupu
verejnosti k záznamu a tvorby kópií z neho sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.
Čl. IX.
Ďalší postup
(1) Záverečné vyhlásenie účastníkov podľa čl. VII ods. (3) sa v návrhu na uznesenie mestského
zastupiteľstva uvádza v nezmenenej podobe. Súčasťou materiálu na rokovanie mestského
zastupiteľstva je zápisnica z verejného zhromaždenia.
(2) Za spracovanie materiálu o zhromaždení obyvateľov obce zodpovedá prednosta úradu, pokiaľ mu
budú doručené všetky podklady potrebné na jeho spracovanie.
Čl. X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb zúčastnených zhromaždenia
obyvateľov obce podľa iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Snine, dňa 10. 05.
2018, uznesením č. 463/2018. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Snina.

Snine 26. 04. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Príloha uznesenia MsZ č. 465/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

MESTO SNINA

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SNINE
A ČLENOV KOMISIÍ PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
V SNINE

Zásady spracovalo: oddelenie organizačné a vnútorných vecí
Zásady zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 11. 05. 2018

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 10. 05. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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-2Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e tieto Zásady odmeňovania
poslancov mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve
v Snine:
Článok 1
Rozsah platnosti
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine (ďalej len „zásady odmeňovania“), vzhľadom na úlohy
a časovú náročnosť, upravujú odmeňovanie:
a) poslancov mestského zastupiteľstva,
b) členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Snine.
(2) Poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine, ako aj člen komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Snine sa môže vzdať odmien mu priznaných v zmysle zásad odmeňovania. Musia tak urobiť
písomným vyhlásením, že svoj mandát poslanca, resp. členstvo v komisii budú vykonávať bez
odmeny. Písomné vyhlásenie sú povinní doručiť do podateľne Mestského úradu v Snine a je
kedykoľvek písomne odvolateľné.“
Článok 2
Odmena poslanca mestského zastupiteľstva
(1) Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Snine (ďalej „len“ poslanec MsZ) patrí mesačná odmena
vo výške 200,- €.
(2) Odmena poslanca môže byť v kalendárnom roku poskytnutá najviac však vo výške jedného
mesačného platu primátora mesta Snina (ďalej „len“ primátor mesta) bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny, t. j. bez započítania prípadného zvýšenia platu primátora mesta podľa
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
(3) V roku 2018, v období od 01. 04. 2018 do 31. 12. 2018, výška odmeny poslanca nesmie
presiahnuť 9/12 jedného mesačného platu primátora mesta podľa ods. 2 tohto článku. Ak
v priebehu roka 2018 u niektorého z poslancov dosiahne výška vyplatenej odmeny sumu podľa
prvej vety tohto odstavca, v ďalších obdobiach do konca roka 2018 poslancovi zaniká právny
nárok na vyplatenie odmeny.
(4) Ak sa v príslušnom kalendárnom mesiaci koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
(ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), poslanec MsZ je povinný svoju neúčasť ospravedlniť
v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine.
(5) V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca MsZ na zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle
ods. 4 sa táto poslanecká odmena uvedená v ods. 1 tohto článku kráti o 20 %. V prípade
neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena uvedená
v ods. 1 tohto článku kráti o 40 %.
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-3Článok 3
Odmena člena komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
(1) Členovi komisie pri MsZ, ktorý nie je poslancom, patrí odmena vo výške 20,- € za každú účasť
na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie pri MsZ.
(2) Odmena za prácu v komisii pri MsZ sa členovi komisie priznáva za maximálne jedno zasadnutie
komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 4
Zúčtovanie odmien poslanca a člena komisie
(1) V prípade konania mestského zastupiteľstva je podkladom na zúčtovanie odmien poslancov
uvedených v týchto zásadách odmeňovania aj prezenčná listina zo zasadnutia MsZ a Zboru pre
občianske záležitosti mesta Snina.
(2) Podkladom na zúčtovanie odmien uvedených v týchto zásadách odmeňovania pre členov komisií
pri MsZ sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií pri MsZ.
(3) Odmeny uvedené v týchto zásadách odmeňovania sa spracovávajú raz mesačne a vyplácajú sa
vo výplatnom termíne Mestského úradu v Snine, t. j. do 12 dňa v mesiaci nasledujúcom po
mesačnom spracovávaní, a to bezhotovostne poukázaním na účet poslanca, resp. člena komisie
v slovenskom peňažnom ústave, vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti z pokladne Mestského
úradu v Snine.
(4) Poslanci a členovia komisií pri MsZ sú povinní nahlásiť na oddelenie organizačné a vnútorných
vecí číslo účtu v tvare IBAN, kde im budú príslušné odmeny poukazované, a to najneskôr do 30
dní od ustanovujúceho zastupiteľstva, resp. od schválenia členov komisie na zasadnutí mestského
zastupiteľstva, prípadne od vzniku nároku na peňažnú odmenu v zmysle zásad odmeňovania.
(5) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní MsZ a komisií pri MsZ budú odovzdávané a následne
spracovávané na oddelení organizačnom a vnútorných vecí, a to vždy k poslednému dňu
príslušného kalendárneho mesiaca.
(6) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad odmeňovania sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov mesta Snina.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. poskytne poslancovi
mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, náhradu ušlého
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-4zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad
o výšku poskytnutej náhrady.
V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad, odmena
podľa článok 2 ods. 1 týchto zásad nebude vyplatená vôbec a zároveň odmena za nasledujúci
kalendárny mesiac bude krátená o výšku náhrady, ktorá presiahla výšku odmeny podľa článku 2
ods. 1 týchto zásad.
(2) Ods. 1 tohto článku sa primerane použije aj na poskytnuté odmeny poslancom schválených
v mestskom zastupiteľstve ako sobášiacich.
(3) V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v priebehu
kalendárneho mesiaca sa odmena poskytovaná podľa týchto zásad poskytne úmerne k počtu dní
trvania mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v kalendárnom mesiaci.
(4) Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine.
(5) Schválením týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snina v znení doplnkov 1
až 3 zo dňa 01. 07. 2016.
(6) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v mestskom
zastupiteľstve, t. j. 10. 05. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 466/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

MESTO SNINA
Doplnok č. 1
k

SMERNICI
o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti
mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov
a slávností na území mesta Snina

Smernicu spracovalo: oddelenie organizačné a vnútorných vecí
Smernica zverejnená na internetovej adrese mesta dňa: 11. 05. 2018

Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 10. 05. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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-2Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Smernica o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti
s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa v ods. 5 dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Rovnako odmena podľa ods. 4 písm. a) tohto
§ nepatrí zástupcovi primátora a poslancovi MsZ.“
Čl. II
Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina
v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Snine č. 466/2018 dňa 10. 05. 2018 a nadobúda účinnosť 10. 05. 2018.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 467/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

MESTO SNINA
D o p l n o k č. 1
k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022
V časti 19. PROGRAMOVÁ ČASŤ sa dopĺňa tabuľka o aktivitu č. 4.1.4.:

Investičné priority
Priorita II (sociálna)
Opatrenie 4.1.
Rekonštrukcia
a modernizácia
športových zariadení
v meste

Cieľ projektu

Ukazovatele výstupov
Aktivity

Cieľ 4
Zlepšenie podmienok 4.1.4. Vybudovanie krytej
pre športové aktivity plavárne
v meste

Ukazovateľ

4.1.4. m2
zastavanej
plochy

Plánovaná
hodnota

4.1.4. 2500 m2

Predpokladané výdavky v
EUR

Predpokladaný
termín
realizácie

4.1.4. 6 mil. Eur 2016-2022

Riziká

nedostatok
finančných
zdrojov
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Príloha uznesenia MsZ č. 472/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Prevádzkový poriadok pohrebiska v Snine
Ul. budovateľská
Vypracovaný v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Snina, február 2018
Vypracoval: Ing. Čopíková Eva

Schválil: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom dňa:
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-2Prevádzkovateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Ul. budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43 904 157
ďalej len ako VPS Snina, s. r. o.

Čl. I. Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých, ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie pohrebísk
určených k pietnemu pochovávaniu ľudských pozostatkov alebo ukladanie ich spopolnených
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli nielen
stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa zároveň dbalo na
všetky zdravotné a iné predpisy.
Prevádzkový poriadok pohrebiska platí pre pohrebisko na Ul. budovateľskej, je záväzný pre
občanov objednávajúcich si službu, pre návštevníkov pohrebiska a právnické či fyzické osoby, ktoré
na pohrebisku zabezpečujú akúkoľvek činnosť (osadzovanie náhrobných kameňov).
Na pohrebisku, podľa spracovaného projektu firmy FESPRO, sú dva spôsoby pochovávania
– americké a urnové pochovávanie.
Čl. II. Správa pohrebiska
Správou mestského pohrebiska sú poverené Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., so sídlom
v Dome smútku na Ul. budovateľskej priamo na mestskom pohrebisku.
Správca pohrebiska sa stará o jeho vonkajší vzhľad zabezpečením čistoty celého komplexu,
udržiavaním zariadení a technickej vybavenosti (Domu smútku, garáží, oplotenia, chodníkov, ciest)
a výsadbou a údržbou zelene. Prepožičiava miesta na pochovávanie a poskytuje ďalšie služby spojené
s pohrebným obradom. Vedie prehľadnú evidenciu o uložení ľudských pozostatkov do hrobu na
pohrebisku a uložení spopolnených ľudských pozostatkov do urnových schránok. Vykonáva celkový
dozor na pohrebisku a vydáva súhlas na osadenie náhrobných kameňov. Vydáva súhlas na
exhumáciu.
Čl. III. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzka „Pohrebníctvo“ na pohrebisku v Snine zabezpečuje poskytovanie nasledujúcich
služieb:
- prepravu ľudských pozostatkov (podľa Prevádzkového poriadku pohrebnej služby),
- poradenskú službu priamo súvisiacu s organizovaním pohrebného obradu,
- predaj rakiev a smútočných potrieb potrebných pre pohrebný obrad,
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úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do konečnej či transportnej rakvy alebo
vaku,
komplexnú prípravu obradnej miestnosti,
organizovanie smútočného obradu, vrátane vystavenia potvrdení,
výkop hrobu a zásyp hrobu,
uloženie panelov v hrobke,
uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobu,
uloženie urny s popolom do kolumbária,
úprava hrobového miesta s hrobovým príslušenstvom,
celoročnú údržbu pohrebiska – starostlivosť o zatrávnené plochy – výsev, zavlažovanie,
kosenie, osvetlenie, odhŕňanie snehu, zametanie ciest, schodov a pod.,
vedie evidenciu.

Čl. IV. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich
činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným „Prevádzkovým poriadkom
pohrebiska“,
b) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú doložené potrebnými dokladmi,
c) viesť evidenciu, ktorá obsahuje:
1) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
2) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
3) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
4) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
5) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu – ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo nájomcu – ak ide
o právnickú osobu,
6) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
7) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy,
8) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
9) údaje o zrušení pohrebiska,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním pre jeho identifikáciu,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o:
1) skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa
(súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku).
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu (na základe tohoto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska),
h) zabezpečiť aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov,
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-4i) dodržiavať čistotu, poriadok a dezinfekciu, riadne vetranie v smútočnej a obradnej
miestnosti a hygienických zariadeniach,
j) zabezpečiť pred rozlúčkou vystavenie ľudských pozostatkov, aranžovanie vencov a kytíc,
živú či reprodukovanú hudbu, umožniť prejavy jednotlivým rečníkom či recitátorom
básni,
k) dohodnúť deň a hodinu rozlúčky s pozostalými (obstarávateľom),
l) starať sa o interiérovú zeleň ako jej vhodný výtvarný doplnok,
m) zabezpečiť aby rakva so zosnulým bola včas a dôstojne vystavená do sklenenej vitríny,
resp. na katafalk.
Pracovníci pohrebníctva sú povinní:
a) pri styku s pozostalými a účastníkmi rozlúčky vystupovať slušne a ochotne,
b) mať primerané a slušné oblečenie a upravený vzhľad,
c) zachovať pietu k zomrelým,
d) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania.
Čl. V. Povinnosti nájomcu pri údržbe a zriadení hrobového miesta
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma za nájomne nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú – nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku,
mimo prípadov uvedených v § 22 zákona č. 131/2010 Z. z..
Nájomca, ktorý predloží doklad – nájomnú zmluvu – sa považuje za osobu oprávnenú
disponovať s hrobovým miestom a platiť úhradu za ďalšie obdobie.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia – ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.
Prevod práva na hrobové miesto môže vykonať len správca pohrebiska na písomný návrh
oprávnenej osoby – nájomcu.
Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby, je povinný nájomca
odstrániť a uložiť na určené miesto (kontajnery, koše).
Pri budovaní, osadení náhrobného kameňa je nájomca povinný riadiť sa pokynmi správcu
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer či druh použitého materiálu, pričom musia byť dodržané
tieto zásady:
Rozmery, tvar a osadenie náhrobného kameňa na hrob zosnulého.
rozmery a tvar náhrobného kameňa
-

podkladová doska s možnosťou úložného priestoru na lampáše a sviečky musí mať
nasledovné rozmery – šírka, hĺbka – 800/400 mm
vrchná časť náhrobného kameňa bude na základovej doske v polohe na stojato
s maximálnou výškou 650 mm s ľubovoľným tvarom uložená tak, aby vznikol priestor na
umiestnenie lampášov a svietnikov.
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-5osadenie náhrobného kameňa na hrob
-

-

podkladová doska o rozmeroch 800/400 sa umiestňuje na hrob zosnulého na hornú časť
hrobu, a to 100 mm od hornej hranice hrobu, pričom od bočných hraníc hrobu ostáva
voľná plocha 100 mm,
náhrobné kamene sú osadené v radoch vedľa seba,
uličky medzi hrobovými miestami v šírke 500 mm,
náhrobný kameň na hrob je možné osadiť najskôr po uplynutí desiatich kalendárnych
mesiacoch.

Po ukončení prác pri osadzovaní náhrobného kameňa je nájomca povinný na svoj
náklad vyčistiť okolie hrobového miesta a vzniknutý odpad zlikvidovať zákonným spôsobom.
Výsadba kríkov, drevín, kvetinových záhonov, zakladanie trávnikov a mohýl (navršovaním
zeminy) na hrobovom mieste a v jeho okolí je zakázaná.
Okrem hore uvedených ustanovení je nájomca hrobového miesta povinný dodržiavať aj
ustanovenia nájomnej zmluvy.
Čl. VI. Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Na pohrebisku sú občania povinní správať sa tak, aby bola zachovaná dôstojnosť tohto miesta
v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a pravidlami používania zariadení pohrebiska
a obradných sieni.
Na pohrebisku je zakázané najmä:
1) fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
2) odhadzovať a ukladať odpadky mimo určené miesta,
3) vodiť psov a iné zvieratá,
4) robiť hluk alebo iným spôsobom narúšať pokoj,
5) zdržiavať sa mimo určených hodín,
6) spaľovať lístie alebo iný odpad,
7) jazdiť s motorovými vozidlami.
Čl. VII. Spôsob nakladania s odpadmi
Odpadky a podobné predmety, suché vence, kytice či kvety sa musia ukladať len do
kontajnerov či košov na to určených. Tieto sa následne 1x v týždni vyvážajú na skládku KO.
Pri pálení sviečok musia návštevníci dodržiavať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo
k vznieteniu ozdôb, resp. suchej trávy.
Čl. VIII. Prístupnosť pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase:
letné obdobie
zimné obdobie

od
od

07.00 hod.
07.00 hod.

do
do

20.00 hod.
17.00 hod.
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-6Výnimku tvorí iba obdobie od 01. 11. do 08. 11. príslušného roka (vrátane) počas
oktávy sviatku Všetkých svätých, vtedy je pohrebisko otvorené tak ako v letnom období.
Správa pohrebiska môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácie a za nevhodných poveternostných podmienok (sneh,
poľadovica), pokiaľ nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Správca pohrebiska umožní voľný prístup k cirkevným, a iným objektom na pohrebisku
v dobe jeho sprístupnenia verejnosti a zabezpečí voľný priechod smútočnému pohrebnému
sprievodu.
Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený v deň pohrebu 1 hodinu pred pohrebným
obradom.
Vence, kytice a podobné dary musia byť doručené najneskôr 20 minút pred rozlúčkou
z dôvodu aranžovania obradnej miestnosti.
Po ukončení rozlúčky pri pochovávaní do hrobu sa spravidla postupuje tak, že spolupracovníci
a prítomní známi zomrelého, ktorí sa zúčastňujú pohrebného obradu s vencami a kyticami, tieto
odnášajú v sprievode k hrobu.
Mladistvým (deťom) do 12 rokov je povolený vstup na pohrebisko a do obradnej miestnosti
len v prítomnosti dospelej osoby.
Čl. IX. Plán miest na pochovávanie, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a exhumácia
ľudských ostatkov
Správa pohrebiska sa riadi podľa projektovej dokumentácie a plán miest na pochovávanie je
určený na základe projektovej dokumentácie.
Samotný priestor pre hrob má rozmery 1000 x 2200 mm. Hrobové miesto má rozmer 1500 x
3200 mm. Od seba sú hroby vzdialené 500 mm.
Výkop hrobu
Výkop hrobu o plošných rozmeroch 1000mm na šírku a 2200mm na dĺžku je jedno hrob
vykopaný do hĺbky 1800mm. Pri výkope dvoj hrobu sú plošné miery totožné s jedno hrobom, ale
výkop je do hĺbky 2200 mm.
Koncepcia výkopov
Prvá etapa pohrebiska je rozdelená asfaltovým chodníkom smerujúcim nahor na dve časti.
Na ľavej strane sa nachádza sekcia ‘’ 2 ” a po pravej strane sekcia ‘’ 1”. V každej sekcii je naprieč
umiestnených 15 radov hrobových miest. V sekcii “ 1” sú v prvom rade detské hroby. Pochováva sa
postupne do radu, striedavo na pravú aj ľavú stranu.
Zabezpečenie hrobu proti posuvu pôdy
Po vykopaní jamy pre hrob sa do vnútra po stranách hrobu vložia betónové panely, ktoré sú
pre tento účel určené a musia tesne priliehať k stenám jamy. Výška uloženia panelov je podľa typu
hrobu. Dvoj hrob alebo jedno hrob. Dôležité je, aby vrchná časť oporných panelov bola od povrchu
zeme približne 400 mm.

29

-7Pochovávanie
a)

do nového vopred pripraveného hrobu, v ktorom sú uložené panely.
Uloží sa rakva s ľudskými pozostatkami do hrobu a zasype sa hlinou až po povrch. Na
mieste, kde má byť náhrobný kameň sa položí platňa o rozmeroch 35 mm x 110 mm.

b)

do hrobu, v ktorom už je uložená rakva.
Po stranách hrobu sa dajú zberné nádoby, do ktorých sa dáva vykopaná hlina z hrobu.
Druhá rakva s ľudskými pozostatkami sa dáva na prvú rakvu tak, aby po uložení do hrobu
bola zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1200 mm. Zberné nádoby chránia trávny
porast pred poškodením na vedľajších hroboch. Po 10-tich mesiacoch sa povrch
hrobového miesta urovná a zaseje sa tráva.

Osadenie náhrobných kameňov
Náhrobné kamene sa osadzujú podľa prevádzkového poriadku pohrebiska, t. j. článok V.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov na pohrebisku na Ulici budovateľskej je nasledovný:
Jednohrob
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1600 mm. Pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1200 mm,
b) dno hrobu musí ležať najmenej 500 mm nad hladinou podzemnej vody,
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške do úrovne okolitého terénu
Dvojhrob
a) ukladanie dvoch ľudských pozostatkov je vertikálne
b) hĺbka hrobu je 2200 mm, dno hrobu musí ležať najmenej 500 mm nad hladinou podzemnej
vody
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške do úrovne okolitého terénu
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
c) obce, ak bola obstarávateľom pohrebu .
Žiadosť o exhumáciu musí byť v písomnej forme a musí obsahovať:
- posudok úradu,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
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-8Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak
nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho
pochovať ihneď.
Spopolnené ostatky sa ukladajú do skriniek v kolumbáriu vyhradených na tento účel.
Pochovávanie sa vykonáva v dňoch pondelok až piatok. V odôvodnených prípadoch môže
byť pohrebný akt uskutočnený aj v sobotu.

Čl. X. Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je pre
pohrebisko v Snine na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku úradu 20 rokov.
Čl. XI. Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia pohrebiska je zabezpečovaná v zmysle §17. ods.4 písm. a). zákona č.131/2010 Z. z.

Čl. XII.

Cenník služieb

Cenník poskytovaných služieb tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku a môže byť
menený iba so súhlasom MsZ v Snine.

Čl. XIII. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Vzhľadom na novú skutočnosť, že v meste Snina začala pôsobiť ďalšia pohrebná
platia v zmysle § 18 ods.1 pís. j) tieto podmienky:

služba,

-

prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby v rozsahu dohodnutom
s obstarávateľom pohrebu.

-

prevádzkovateľ pohrebnej služby včas, minimálne 1 deň vopred, dohodne
s prevádzkovateľom pohrebiska termín pohrebu a oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska
so scenárom pietneho aktu,

-

prevádzkovateľ pohrebnej služby a pozostalí sa dohodnú s prevádzkovateľom pohrebiska
na mieste a spôsobe pochovania,

31

-9-

pohyb pracovníkov pohrebnej služby správa pohrebiska umožní len v spoločných
priestoroch Domu smútku, t. j. priestory márnice, malej a veľkej obradnej miestnosti,
chodieb a sociálnych zariadení,

-

pracovníkom pohrebnej služby bude v deň pohrebného obradu umožnený vstup do Domu
smútku 1 hodinu pred začiatkom pohrebného obradu. V deň modlenia pri telesných
pozostatkoch v malej obradnej miestnosti, 15 minút pred začiatkom,

-

pracovníci pohrebnej služby sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z.
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj ustanovenia zákona č.314/2016 Z. z.
o ochrane pred požiarmi,

-

prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok
pohrebiska.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce, mestská
polícia, poverení pracovníci VPS Snina, s. r. o. , prípadne komisia zriadená na tento účel MsZ.
Porušovanie tohto prevádzkového poriadku môže byť posudzované ako priestupok, ak sa
nejedná o trestný čin.
Za znečistenie priestorov pohrebiska odpadkami má správa pohrebiska právo dať odpratať
neporiadok na náklady vinníka, ak tak neurobí sám na výzvu správy pohrebiska, prípadne ho dať na
priestupkové konanie.
Tento prevádzkový poriadok je okrem MsZ v Snine schválený aj Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Humennom.

Spracovala: Ing. Čopíková Eva
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Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Prevádzkový poriadok pohrebiska v Snine
Ul. Švermova
Vypracovaný v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Snina, február 2018
Vypracovala: Ing. Čopíková Eva

Schválil: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom dňa:
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-2Prevádzkovateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10, 06901 Snina
IČO: 43 904 157
ďalej len ako VPS Snina, s.r.o.

Čl. I. Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých, ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie pohrebísk
určených k pietnemu pochovávaniu ľudských pozostatkov alebo ukladanie ich spopolnených
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli nielen
stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa zároveň dbalo na
všetky zdravotné a iné platné predpisy.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre občanov objednávajúcich si službu, pre návštevníkov
pohrebiska a právnické či fyzické osoby, ktoré na pohrebisku zabezpečujú akúkoľvek činnosť
(budovanie hrobiek, osadzovanie náhrobných kameňov a pod.).
Čl. II. Správa pohrebiska
Správou mestského pohrebiska sú poverené Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
prostredníctvom prevádzky „Pohrebníctva“ so sídlom v Dome smútku na Ulici budovateľskej.
Správca pohrebiska sa stará o jeho vonkajší vzhľad zabezpečením čistoty celého komplexu,
udržiavaním zariadení a technickej vybavenosti (Domu smútku, garáží, oplotenia, chodníkov, ciest)
a výsadbou a údržbou zelene. Prepožičiava miesta na pochovávanie a poskytuje ďalšie služby spojené
s pohrebným obradom. Vedie prehľadnú evidenciu o uložení ľudských pozostatkov do hrobu alebo
hrobky na pohrebisku a uložení spopolnených ľudských pozostatkov do kolumbária. Vykonáva
celkový dozor na pohrebisku a vydáva súhlas na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo
opravu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu a pod.), podľa samostatného pokynu
VPS Snina, s.r.o., ktorým sa stavebník musí riadiť. Vydáva súhlas na exhumáciu.
Čl. III. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzka „Pohrebníctvo“ na pohrebisku v Snine zabezpečuje poskytovanie nasledujúcich
služieb:
- prepravu ľudských pozostatkov (podľa Prevádzkového poriadku pohrebnej služby),
- poradenskú službu priamo súvisiacu s organizovaním pohrebného obradu,
- predaj rakiev a smútočných potrieb potrebných pre pohrebný obrad,
- úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do konečnej či transportnej rakvy alebo
vaku,
- komplexnú prípravu obradných miestnosti (malá i veľká),
- organizovanie smútočného obradu, vrátane vystavenia potvrdení,
- výkop hrobu alebo hrobky,
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uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobu alebo hrobky,
uloženie urny s popolom do kolumbária,
otvorenie a uzavretie hrobky,
uloženie panelov v hrobke, izolácia lepenkou a zaliatie cementovou maltou,
úprava hrobového miesta s hrobovým príslušenstvom,
celoročnú údržbu pohrebiska – kosenie (nie prenajatých hrobových miest), osvetlenie,
odhŕňanie snehu, zametanie ciest, schodov a pod.,
vedie evidenciu.

Čl. IV. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich
činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska

d)
e)
f)

g)

h)
i)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným „Prevádzkovým poriadkom
pohrebiska“,
b) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú doložené potrebnými dokladmi,
c) viesť evidenciu, ktorá obsahuje:
1. meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
2. miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
3. dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
4. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
5. meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu – ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo nájomcu – ak ide
o právnickú osobu,
6. dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
7. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy,
8. údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
9. údaje o zrušení pohrebiska,
10. údaje o skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob.
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním pre jeho identifikáciu,
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
písomne informovať nájomcu o:
1. skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa (súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku).
ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu (na základe tohoto posudku
upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska),
zabezpečiť aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov,
dodržiavať čistotu, poriadok a dezinfekciu, riadne vetranie v smútočnej a obradnej miestnosti
a hygienických zariadeniach,
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-4j) zabezpečiť pred rozlúčkou vystavenie ľudských pozostatkov, aranžovanie vencov a kytíc,
živú či reprodukovanú hudbu, umožniť prejavy jednotlivým rečníkom či recitátorom básni,
k) dohodnúť deň a hodinu rozlúčky s pozostalými (obstarávateľom),
l) starať sa o interiérovú zeleň ako jej vhodný výtvarný doplnok,
m) zabezpečiť aby rakva so zosnulým bola včas a dôstojne vystavená do sklenenej vitríny, resp.
na katafalk.
Pracovníci pohrebníctva sú povinní:
a) pri styku s pozostalými a účastníkmi rozlúčky vystupovať slušne a ochotne,
b) mať primerané a slušné oblečenie a upravený vzhľad,
c) zachovať pietu k zomrelým,
d) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania.

Čl. V. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma za nájomne nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú – nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku,
mimo prípadov uvedených v § 22 zákona č. 131/2010 Z. z..
Nájomca, ktorý predloží doklad – nájomnú zmluvu – sa považuje za osobu oprávnenú
disponovať s hrobovým miestom a platiť úhradu za ďalšie obdobie.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia – ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.
Prevod práva na hrobové miesto môže vykonať len správca pohrebiska na písomný návrh
oprávnenej osoby – nájomcu.
Nájomca sa môže so správou pohrebiska dohodnúť na odplatnom udržiavaní prepožičaného
hrobového miesta (pravidelná úprava, výsadba a zalievanie kvetín a pod.).
Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby, je povinný nájomca
odstrániť a uložiť na určené miesto (kontajnery, koše) a nie na zem k oploteniu či iným hrobovým
miestam.
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, čiže umiestnenie na hrobovom mieste
náhrobného kameňa, rámu, náhrobku, hrobky, chodníka, osadenie lavičky a pod., je potrebný
predchádzajúci súhlas správy pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je
tento podľa osobitných predpisov potrebný.
Pri budovaní stavby alebo jej úprave musí sa nájomca (stavebník) riadiť pokynmi správcu
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer či druh použitého materiálu, pričom musia byť dodržané
tieto zásady:
- rozmery pomníkov s čo najmenším rozdielom,
- uličky medzi hrobovými miestami v šírke najmenej 300 mm (ak je to možné – starý
cintorín),
- vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe najmenej 1200 mm so zreteľom na úroveň
okolia hrobu,
- predné a zadné hrany v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov
– nový cintorín, v starej časti sa v maximálnej miere snažiť to dodržiavať,
- pri stavbe hrobky musia jednotlivé časti do seba zapadať,
- na svahovitom teréne stavbu a jej príslušenstvo rozmerovo odstupňovať.
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-5Po ukončení prác je nájomca (stavebník) povinný na svoj náklad vyčistiť okolie
hrobového miesta a vzniknutý odpad zlikvidovať zákonným spôsobom.
Stromy a kry môže nájomca vysádzať na prepožičaných miestach len s písomným súhlasom
správy pohrebiska. Správa pohrebiska môže svojvoľne vysadené stromy a kry, resp. inú podobnú
výsadbu kedykoľvek odstrániť.
Čl. VI. Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Na pohrebisku sú občania povinní správať sa tak, aby bola zachovaná dôstojnosť tohto miesta
v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a pravidlami používania zariadení pohrebiska
a obradných sieni.
Na pohrebisku je zakázané najmä:
1) fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
2) odhadzovať a ukladať odpadky mimo určené miesta,
3) vodiť psov a iné zvieratá,
4) robiť hluk alebo iným spôsobom narúšať pokoj,
5) zdržiavať sa mimo určených hodín,
6) spaľovať lístie alebo iný odpad.
Čl. VII. Spôsob nakladania s odpadmi
Odpadky a podobné predmety, suché vence, kytice či kvety sa musia ukladať len do
kontajnerov či košov na to určených. Tieto sa následne 1x v týždni vyvážajú na skládku KO. Pri
pálení sviečok musia návštevníci dodržiavať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k vznieteniu
ozdôb, resp. suchej trávy.
Čl. VIII. Prístupnosť pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase:
letné obdobie od
zimné obdobie od

07.00 hod.
07.00 hod.

do
do

20.00 hod.
17.00 hod.

Výnimku tvorí iba obdobie od 01. 11. do 08. 11. príslušného roka (vrátane) počas
oktávy sviatku Všetkých svätých, vtedy je pohrebisko otvorené tak ako v letnom období.
Správa pohrebiska môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácie a za nevhodných poveternostných podmienok (sneh,
poľadovica), pokiaľ nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Motorové a iné vozidla s výnimkou invalidných vozíkov, môžu na pohrebisko vchádzať
a zdržiavať sa tu len so súhlasom správcu pohrebiska.
Správca pohrebiska umožní voľný prístup k cirkevným, a iným objektom na pohrebisku
v dobe jeho sprístupnenia verejnosti a zabezpečí voľný priechod smútočnému pohrebnému
sprievodu.
Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený v deň pohrebu 1 hodinu pred pohrebným
obradom.
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-6Vence, kytice a podobné dary musia byť doručené najneskôr 20 minút pred rozlúčkou
z dôvodu aranžovania obradnej miestnosti.
Po ukončení rozlúčky pri pochovávaní do hrobu (hrobky) sa spravidla postupuje tak, že
spolupracovníci a prítomní známi zomrelého, ktorí sa zúčastňujú pohrebného obradu s vencami
a kyticami, tieto odnášajú v sprievode k hrobu.
Mladistvým (deťom) do 12 rokov je povolený vstup na pohrebisko a do obradnej miestnosti
len v prítomnosti dospelej osoby.
Čl. IX. Plán miest na pochovávanie, spôsob ukladania ľudských pozostatkov
a exhumácia ľudských ostatkov
Správa pohrebiska je povinná mať situačný plán pohrebiska, viesť v ňom evidenciu voľných
miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom mesta doň nahliadnuť.
Nikto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Správa pohrebiska je však povinná
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu objednávateľa pohrebu, ak je voľné miesto v blízkosti
zosnulých príbuzných.
Pohrebisko je rozdelené na:
- pochovávanie ľudských pozostatkov dospelých osôb aj deti do zeme,
- pochovávanie dospelých osôb do hrobiek
- ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov v urne do kolumbária.
O tom, v ktorej časti pohrebiska má byť pochované telo zosnulej osoby rozhoduje spravidla
ten, kto pohrebný obrad objednáva, z ponúknutých možnosti.
Uloženie ľudských pozostatkov do zeme sa má spravidla vykonať na pohrebisku v územnom
obvode, na ktorom zomrelá osoba žila pred úmrtím.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí byť vykopaný tak, aby spĺňal tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1600 mm. Pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1200 mm,
b) dno hrobu musí ležať najmenej 500 mm nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 300 mm,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min. 1200 mm.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená do
hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila
ľudské ostatky pred hlodavcami.
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
c) obce, ak bola obstarávateľom pohrebu .
Žiadosť o exhumáciu musí byť v písomnej forme a musí obsahovať:
- posudok úradu,
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-7- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak
nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho
pochovať ihneď.
Spopolnené ostatky sa ukladajú do skriniek v kolumbáriu vyhradených na tento účel.
Pochovávanie sa vykonáva v dňoch pondelok až piatok. V odôvodnených prípadoch môže
byť pohrebný akt uskutočnený aj v sobotu.
Čl. X. Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je pre
pohrebisko v Snine na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku úradu 20
rokov.

Čl. XI. Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia pohrebiska je zabezpečovaná v zmysle §17. ods.4 písm. a). zákona č.131/2010 Z. z.
Čl. XII.

Cenník služieb

Cenník poskytovaných služieb tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku a môže byť
menený iba so súhlasom MsZ v Snine.
Čl. XIII. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Vzhľadom na novú skutočnosť, že v meste Snina začala pôsobiť ďalšia pohrebná
platia v zmysle §18 ods.1 pís. j) tieto podmienky:
-

služba,

prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby v rozsahu dohodnutom
s obstarávateľom pohrebu,
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prevádzkovateľ pohrebnej služby včas, minimálne 1 deň vopred, dohodne
s prevádzkovateľom pohrebiska termín pohrebu a oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska
so scenárom pietneho aktu,

-

prevádzkovateľ pohrebnej služby a pozostalí sa dohodnú s prevádzkovateľom pohrebiska
na mieste a spôsobe pochovania,

-

pohyb pracovníkov pohrebnej služby správa pohrebiska umožní len v spoločných
priestoroch Domu smútku, t. j. priestory márnice, malej a veľkej obradnej miestnosti,
chodieb a sociálnych zariadení,

-

pracovníkom pohrebnej služby bude v deň pohrebného obradu umožnený vstup do Domu
smútku 1 hodinu pred začiatkom pohrebného obradu. V deň modlenia pri telesných
pozostatkoch v malej obradnej miestnosti, 15 minút pred začiatkom,

-

pracovníci pohrebnej služby sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z.
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj ustanovenia zákona č.314/2016 Z. z.
o ochrane pred požiarmi,

-

prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok
pohrebiska.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce, mestská
polícia, poverení pracovníci VPS Snina. s.r.o. , prípadne komisia zriadená na tento účel MsZ.
Porušovanie tohto prevádzkového poriadku môže byť posudzované ako priestupok ak sa
nejedná o trestný čin.
Za znečistenie priestorov pohrebiska odpadkami má správa pohrebiska právo dať odpratať
neporiadok na náklady vinníka, ak tak neurobí sám na výzvu správy pohrebiska, prípadne ho dať na
priestupkové konanie.
Tento prevádzkový poriadok je okrem MsZ v Snine schválený aj Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Humennom.

Spracovala: Ing. Čopíková Eva
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Príloha uznesenia MsZ č. 474/2018 zo dňa 10. 05. 2018:
1. Elokované pracovisko, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou ako súčasť Súkromnej
základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina.
2. Elokované pracovisko, Modra nad Cirochou 250 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej
školy, Česká 2628/9, Snina.
3. Elokované pracovisko, Koškovce 134 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy,
Česká 2628/9, Snina.
4. Elokované pracovisko, Komenského 4, Humenné ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej
školy, Česká 2628/9, Snina.
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Príloha uznesenia MsZ č. 477/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

Informatívna správa k problematike regulácie hazardných hier
v meste všeobecne záväzným nariadením mesta
AD 1 Legislatívny rámec, ktorým je upravená a definovaná problematika prevádzkovania
hazardných hier:
1. zákon č. 171/2005 o hazardných hrách- základný zákon v znení neskorších predpisov,
zákon 194/1990 o lotériách a iných podobných hrách,
zákon 367/2000 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
zákon 400/1999 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
2. zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len: ,,zákona o hazardných hrách“):
Od 01. 01. 2017 môže obec (ďalej: ,,mesto“) ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len:
,,VZN“), že na jej území nie je možné umiestniť herne. Takéto VZN musí platiť na celom území
mesta, teda nie je možné, aby bolo vydané len pre určitú časť mesta, ulicu a pod. Pre vysvetlenie,
návrh VZN by mal byť v tom, že obec zakazuje umiestnenie herní, cit.:
- v budovách hotelov, motelov a penziónov,
- v budovách pre obchod a služby,
- v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
- v bytových domoch,
- v kombinácií budov v tomto členení.

§ 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazardných hrách, cit.:
„obec môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom
toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. . b), d), e), a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému
bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti
všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby
skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.“
§ 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách, cit.:
„(4) Herňu možno umiestniť len v
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome.“
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Takýmto spôsobom, jednoducho povedané, mesto zakáže všetky budovy, kde zákon umožňuje
prevádzkovanie hazardných hier (od 01. 01. 2018 je možné prevádzkovať takéto zariadenia iba
v herniach s najmenším počtom kusov 12), do konca roku 2017 ešte mohli byť po dve samostatné
zariadenia aj v prevádzkach reštaurácií, barov a pod. Je tu však povinnosť splnenia ďalšej podmienky:
Podľa § 10 ods. 6 zákona o hazardných hrách: „môže obec vydať VZN podľa odseku 5 písm.
d), ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním
hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili
18 rokov veku.“
AD 2 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:
Podľa § 5 ods. 3, prvá veta zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), orgán verejnej moci, ktorému bola doručená, je
povinný petíciu prijať.
Podľa § 5 ods. 5, prvá veta zákona o petičnom práve, príslušný orgán verejnej moci je povinný
prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Pri posudzovaní splnenia tejto podmienky bude komisia zriadená primátorom na účely
overenia petičných hárkov (či ju podpísali osoby oprávnené voliť a či petičné hárky obsahujú
požadované údaje) vychádzať zo stavu oprávnených voličov ku dňu predkladania návrhu VZN, ako
príklad uvádzam: k 31. 12. 2017 malo mesto Snina 16 067 oprávnených voličov nad 18 rokov,
z nich 30 % predstavuje 4 820 voličov.
AD 3 Záver: z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že:
a) obec môže a nemusí vyhovieť petícii obyvateľov obce, ktorou sa domáhajú zákazu
hazardných hier z dôvodu narúšania verejného poriadku v obci,
b) ak sa obec rozhodne takéto VZN prijať, musí sa vysporiadať s posúdením, v akej miere
dochádza v obci k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním
hazardných hier, pričom posúdenie konkrétnych okolností narúšania verejného
poriadku v obci, ktoré odôvodňujú prijatie takého VZN, je s prihliadnutím na miestne
pomery v obci a platnú právnu úpravu na posúdení konkrétnej obce,
c) prijaté VZN sa musí vzťahovať na všetky hazardné hry uvedené v § 3 ods. 2 písm. b),
d), e), a i) a musí sa týkať celého územia obce.
d) Mesto je povinné oznámiť Ministerstvu financií SR už vyvesenie samotného návrhu
VZN do troch dní od vyvesenia a po prijatí opäť do troch dní od prijatia aj prijatie
takéhoto VZN s uvedením dátumu jeho účinnosti.
Z uvedeného ďalej vyplýva, že splnenie zákonných podmienok musí byť kumulatívne,
teda nestačí splnenie iba jednej z podmienok, ale musia byť splnené všetky súčasne.
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AD 4 Prevádzky, v ktorých sa nachádzajú technické zariadenia videohier a výherných
prístrojov a ich počty:
FORMULA, Vihorlatská 2713, Snina – 12 ks výherných prístrojov
ROYAL SPORT CAFFÉ, Staničná 2648, Snina – 12 ks videohier
RIO, Strojárska 570, Snina – 12 ks videohier
CAFFÉ BAR VIKTÓRIA, Strojárska 2524, Snina – 12 ks videohier
ESCADA, Komenského 2818, Snina – 2 ks výherných prístrojov, 9 ks videohier a 1 elektronickomechanická ruleta
Di Stefano, Strojárska 2711, Snina – 17 ks videohier
Pohostinstvo u Sklenára, Komenského 2808, Snina – 12 ks videohier
ROYAL ADMIRÁL, Vihorlatská 3085, Snina – 2 ks výherných prístrojov a 10 ks videohier

AD 5 Prehľad platieb za výherné hracie automaty a videohry za roky 2013-2017:
ROK 2013
Výherné hracie automaty – počet 30 ks - 45 000,- €
Videohry
- počet 51 ks - 40 800,- €
85 800,- €
ROK 2014
Výherné hracie automaty – počet 22 ks - 33 000,- €
Videohry
- počet 49 ks - 39 200,- €
72 200,- €
ROK 2015
Výherné hracie automaty - počet 21 ks - 31 500,- €
Videohry
- počet 52 ks - 41 600,- €
73 100,- €
ROK 2016
Výherné hracie automaty - počet 19 ks - 28 500,- €
Videohry
- počet 58 ks - 46 400,- €
74 900,- €
ROK 2017
Výherné hracie automaty - počet 19 ks - 28 500,- €
Videohry
- počet 62 ks - 48 938,60 €
77 438,60 €
SPOLU:

383 438,60 €
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Príloha uznesenia MsZ č. 478/2018 zo dňa 10. 05. 2018:

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska
2060/95, 069 01 Snina
v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov vo väzbe na ustanovenie § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje:

Obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Súťažné podklady
Časť I.
Všeobecné informácie a predmet obchodnej verejnej súťaže
1.1 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v súlade s uznesením MsZ v Snine
č. 478/2018 vo väzbe s platným VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina.
1.2 Identifikácia vlastníka a vyhlasovateľa:
Mesto Snina
Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík, primátor
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
č. účtu:
4205964004/5600, IBAN SK93 5600 0000 0042 0596 4004
IČO:
00323560
DIČ:
2020794666
IČ DPH:
SK 2020794666
Tel./Fax:
0577622305, fax: 057/7623743
e-mail:
primator.snina@snina.sk
1.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:
pozemok parcelné číslo 142/63 o výmere 3 627 m2, druh pozemku - ostatné plochy a pozemku
parcelné číslo 142/64 o výmere 1300 m2, obe vytvorené z pôvodného pozemku parcelné číslo 142/2,
evidované na liste vlastníctve 3200, na základe geometrického plánu č. 46053328-43/2018.
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-2Ponúkaná cena za predmet obchodnej verejnej súťaže: minimálne vo výške určenej znaleckým
posudkom č. 48/2018 vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Výhonským, Ul. gen. Svobodu
2492/46, 069 01 Snina, za obe parcely t. j. minimálne: 261 000,- €. Ponuku možno predložiť iba na
celý predmet obchodnej verejnej súťaže.
Vyhlasovateľ v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne
vyhodnotené ako nevýhodné, kedykoľvek súťaž zrušiť, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Časť II.
Obhliadka nehnuteľností, zábezpeka a predkladanie ponúk
2.1 Dátum a čas vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže a to vrátane
oboznámenia sa s listom vlastníctva a znaleckým posudkom: vždy v úradných hodinách
mestského úradu po dohode vyhlasovateľa s účastníkom súťaže individuálne. Kontaktnou osobou
vyhlasovateľa je: JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb, tel.:
057/7561870, mobil: 0905471902, e-mail: jan.palovcik@snina.sk.
2.2 Viazanosť ponuky do 30. 07. 2018 zabezpečuje vyhlasovateľ zábezpekou vo výške spolu za celý
predmet obchodnej verejnej súťaže 52 200,- € slovom: päťdesiatdvatisícdvesto EUR.
2.3 Spôsob zloženia zábezpeky:
-

bezhotovostným prevodom na účet vyhlasovateľa vo VÚB banke, č. ú. 35–22922532/0200,
IBAN SK27 0200 0000 3500 2292 2532, variabilný symbol OVS/21/2018.

2.4 Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky:
originál výpisu o prevode zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
v hotovosti.
Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže musí tvoriť súčasť ponuky. V prípade,
že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.
-

2.5 Spôsob vrátenia zábezpeky:
-

-

prevodom na účet účastníka súťaže,
vyhlasovateľ vráti účastníkovi súťaže, ktorý neuspel v obchodnej verejnej súťaži, zábezpeku
bez zbytočného odkladu, najneskôr tri dni od uplynutia doby viazanosti alebo tri dni po
upustení od predaja,
zábezpeka úspešného účastníka súťaže, ktorý zo súťaže odstúpi, prepadne v prospech
vyhlasovateľa súťaže,
víťazovi obchodnej verejnej súťaže sa zábezpeka nevracia, ale odpočítava z predajnej ceny.

2.6 Predkladanie ponúk:
-

forma podávania návrhov je písomná,
účastník súťaže vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal musí
obsahovať adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 a adresu účastníka,
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ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle Mestského úradu Snina
najneskôr do 10. 06. 2018 do 15.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať “
„OVS/21/2018“

-

uchádzač môže svoju ponuku stiahnuť maximálne jednu hodinu pred začatím otvárania obálok.

2.7 Obsah ponuky:
meno, priezvisko a adresa, resp. názov a sídlo uchádzača, IČO,
aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade, že účastník je
podnikateľský subjekt,
- návrh kúpnej ceny účastníka súťaže,
- písomné preukázanie vysporiadania záväzkov k vyhlasovateľovi,
- doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže,
- zámer a navrhované formy využitia nehnuteľnosti,
- čestné vyhlásenie účastníka, že on, jeho štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu
sú bezúhonní; za bezúhonného sa považuje účastník, jeho štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu, ktorí neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny ani za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, ani
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
- čestné vyhlásenie účastníka, že ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, nie je na
jeho majetok vyhlásený konkurz, konkurzné konanie nebolo zastavené alebo zrušené pre
nedostatok majetku, nie je voči nemu začaté reštrukturalizačné konanie, a nie je v likvidácii,
- čestné vyhlásenie účastníka, že jeho súťažný návrh je neodvolateľný v lehote podľa bodu 2.2
týchto súťažných podkladov, a že v tejto lehote ho vyhlasovateľ môže prijať,
- čestné vyhlásenie účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v návrhu, podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka,
ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,
- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom
v podmienkach súťaže,
- čestné vyhlásenie účastníka, že s predmetom kúpy je oboznámený v plnom rozsahu
a v budúcnosti si nebude od mesta nárokovať žiadne opravné prostriedky.
- podpísaný návrh Zmluvy o prevode vlastníctva
V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených dokladov, bude ponuka zo
súťaže vylúčená.
-

Čl. III.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
3.1 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.snina.sk a na úradnej tabuli
mesta Snina, t. j. dňom 14. 05. 2018.
3.2 Súťaž končí dňom uvedeným v súťažných podkladoch.

47

-43.3 Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej primátorom
v súlade s platným VZN. Z priebehu vyhodnotenia komisie bude vyhotovený zápis, v ktorom
bude stanovené poradie uchádzačov a víťaz súťaže a ktorý podpíšu členovia komisie. Následne
sa predkladateľom ponúk do 7 dní od schválenia výsledkov v MsZ písomne oznámi výsledok
obchodnej verejnej súťaže.
3.4 Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: Mesto Snina, Mestský úrad Snina,
Strojárska 2060/95, kancelária č. 8, 1. poschodie, do 14 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
IV.
Podmienky predaja
4.1 Predávajúci podmieňuje predaj nehnuteľnosti, resp. jeho výsledok schválením v Mestskom
zastupiteľstve v Snine.
4.2 Predávajúci podá návrh na vklad vlastníctva až po uhradení celej kúpnej ceny.
4.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže môže byť využitý iba na účely v súlade s platným Územným
plánom Mesta Snina.
4.4 Na predmet Obchodnej verejnej súťaže sa zriadi vecné bremeno – predkupné právo mesta na
pozemok za rovnakých zmluvných podmienok. Predkupné právo má predávajúci v prípade, že
kupujúci bude chcieť predať alebo iným spôsobom previesť vlastníctvo k nehnuteľnosti
v prospech tretích osôb.
4.5 Poplatky súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu a vkladom do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
4.6 Zakazuje sa účasť právnických a fyzických osôb na obchodnej verejnej súťaži, na ktorých bol
vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie v zmysle platných právnych noriem.
Čl. V.
Kritéria hodnotenia ponúk
5.1 Kritéria vyhodnotenia ponúk:
– kúpna cena, váhový koeficient: 100 %, ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške
minimálnej kúpnej ceny určenej znaleckým posudkom (bod 1.3 súťažných podkladov). V prípade
rovnosti ceny, vyhodnotí komisia účel využitia pozemkov.
5.2 Ponuka môže byť vyhodnotená ako neprijateľná.
Čl. VI
Uzatvorenie zmluvy
6.1 Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 14 dní od doručenia oznámenia
výsledku obchodnej verejnej súťaže schválenej Mestským zastupiteľstvom v Snine. V prípade
neuzatvorenia kúpnej zmluvy úspešným uchádzačom prepadá zložená zábezpeka v prospech
mesta Snina.
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-56.2 Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať o uzatvorení
kúpno-predajnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili v obchodnej
verejnej súťaži za predpokladu, že ich ponúkaná kúpna cena bude vyššia ako minimálna kúpna
cena určená znaleckým posudkom (bod 1.3 súťažných podkladov).
6.3 Predávajúci vydá kupujúcemu dva originály kúpnej zmluvy.

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Snine na pokračovaní tridsiateho tretieho zasadnutia zo dňa 10. 05.
2018 prijalo dňa 22. 05. 2018 tieto uznesenia:
479/2018
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 prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 142/65, druh pozemku
– ostatné plochy, o výmere 3 425 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 36485551-18/2018 overený
Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 28. 03. 2018 pod G1 – 107/2018, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € pre spoločnosť MOV plast, s. r. o., Komenského,
069 01 Snina, IČO: 44 727 909, za účelom vybudovania parkovacích miest pre budúce obchodné
centrum v tzv. „Modrej budove“.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady vybuduje
parkovisko pri svojej budove s. č. 2719, ktoré po ukončení kolaudačného konania prevedie do
vlastníctva mesta za 1,- €.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --480/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj bytu na Ul. Komenského v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN
857/63 a zapísaného na LV č. 6039, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 74/4304 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 74/4304 k pozemku parc. č.
CKN 857/63, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 734 m2, zapísaného na LV č.
6039, k. ú. Snina, za cenu 5 260,50 € pre žiadateľa: Ing. Jozef Meričko, trvale bytom Snina, do
výlučného vlastníctva s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom
o majetku obcí.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržala sa: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
nehlasoval: ---
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481/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj bytu na Ul. Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN
7522/3 a zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 55/4684 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 55/4684 k pozemku parc. č.
CKN 7522/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č.
7817, k. ú. Snina, za cenu 4 632,22 € pre žiadateľku: Annu Vožňákovú, trvale bytom Snina, do
výlučného vlastníctva s tým, že kupujúca uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom
o majetku obcí.
Hlasovanie o písomnom návrhu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržala sa: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
nehlasoval: --482/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1385/22, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 56 m2 a stavby – trafostanice so s. č. 3975,
postavenej na pozemku parc. č. CKN 1385/22, zap. na LV č. 770, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
za cenu 7 800,- € za obe nehnuteľnosti, určenú na základe znaleckého posudku č. 41/2018 zo dňa
29. 03. 2018 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen. Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, vo väzbe
na § 9 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti DIADERM, s. r. o., Nemocnica s poliklinikou,
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36 515 027, zastúpenej konateľkou spoločnosti - MUDr.
Tatianou Hriseňkovou, Gaštanová 2883/69, Humenné 066 01 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom, teda aj náklady vo výške
150,- € za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za vyhotovenie GP.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena súvisiaca s prevodom je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --51

483/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. CKN
1225/207, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 225 m2 a pozemok parc. č. CKN
1225/208, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 578 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
pre dotknutého podielového vlastníka priľahlých pozemkov na Ul. nad Cirochou – Petra Kovaľa,
trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je väčšinovým podielovým
vlastníkom v podiele 5/6-ín nehnuteľností zapísaných na LV č. 3111, k. ú. Snina, teda aj pozemku
parc. č. CKN 3601/1, ktorý je priľahlý k parcelám č. CKN 1225/208 a CKN 1225/207, k. ú. Snina,
vo vlastníctve mesta. Tieto pozemky užívali jeho predkovia od roku 1960 ako vlastné a pre mesto
a verejnosť sú neprístupné a nevyužiteľné.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --484/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN
3806/30, druh pozemku – orná pôda, o výmere 295 m2, ktorý vznikol GP č. 37002031-2/2018
z pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Miloslavu
Petruňakovú a Pavla Petruňaka, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú bezpodielovými vlastníkmi
rodinného domu so s. č. 2329 a ním zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/43, ktorý je priľahlý
k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3806/30. Táto parcela sa nachádza za ich
rodinným domom, dlhodobo ju užívajú, starajú sa o ňu, zveľadili ju a zrekultivovali kvôli stabilite
rodinného domu.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --485/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN
3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179 m2, ktorý vznikol GP č. 37002031-2/2018
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 474 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlého pozemku na Ul. nad Cirochou – Helenu
Močkovskú, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je podielovou vlastníčkou
rodinného domu so s. č. 2330 a ním zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/44, ktorý je priľahlý
k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN3806/37. Táto parcela sa nachádza za jej
rodinným domom, dlhodobo ju užíva, stará sa o ňu a kvôli stabilite rodinného domu ju musela
zrekultivovať.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --486/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN
3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 179 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-38/2018
z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875 m2, zap.
na LV č. 8216, k. ú. Snina, pre dotknutého vlastníka priľahlého pozemku na Pálenčiarskej ulici
v Snine – Jozefa Zuščáka, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní priľahlý pozemok parc. č.
CKN 3454/3, zap. na LV č. 10516, k. ú. Snina a prevádzaný pozemok využíva spolu s manželkou
viac ako 10 rokov, keďže oproti predmetnému pozemku býva. Tento pozemok chce využiť ako
záhradu. Nakoľko v blízkosti tohto pozemku býva, tak si ho chce oplotiť a udržiavať v čistote, pretože
sa tam teraz zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorí tam zanechávajú po sebe neporiadok.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --487/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. EKN
6001, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 3 875 m2, k. ú. Snina, zap. na LV č. 8216, z ktorého
boli GP č. 46053328-126/2017 vytvorené pozemky parc. č. CKN 1800/14, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 a CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44 m2, pre
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dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. CKN 1781/33 – PaedDr. Beátu Hrickovú a Mgr.
Jána Hricku, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlej parcely
č. CKN 1781/33 a na nej postaveného rodinného domu so súp. č. 1990, zap. na LV č. 727, k. ú. Snina.
Novovytvorené parcely užívajú ako svoje vlastné a chcú si ich vysporiadať, nakoľko sú k ich
pozemkom prihradené.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --488/2018
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 prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov
v k. ú. Snina, vytvorených GP č. 50788060-10/2017 z parciel č. CKN 1813/255, CKN 1813/229,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky:
- parc. č. CKN 1813/438, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 4 m2,
- parc. č. CKN 1813/439, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 23 m2,
- parc. č. CKN 1813/440, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 33 m2,
- parc. č. CKN 1813/441, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 27 m2,
- parc. č. CKN 1813/443, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 2 m2,
- parc. č. CKN 1813/444, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 40 m2,
- parc. č. CKN 1813/445, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 16 m2,
- parc. č. CKN 1813/446, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 64 m2,
- parc. č. CKN 1813/447, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 30 m2,
- parc. č. CKN 1813/448, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 22 m2,
pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej ulici
a Ul. Duk. hrdinov. Predmetné pozemky sa nachádzajú na Ul. Duk. hrdinov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci rodinných domov
a nehnuteľností pozemkov na Podhorskej ulici a Duk. hrdinov majú svoje pozemky priľahlé k vyššie
citovaným parcelám a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať z dôvodu prístupu k svojim
nehnuteľnostiam.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --489/2018
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 nakladania s nehnuteľným majetkom
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obce - prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu
je budova telocvične súpisné číslo 1406, postavenej na parcele číslo C KN 7527/6 a pozemkov
parcelné číslo 7527/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 011 m2, zapísané na
liste vlastníctva č. 3200, vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor a priľahlého
pozemku parcelné číslo C KN 7527/31, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 608 m2 , ktorý
vznikol odčlenením z pôvodnej parcely 7527/1 geometrickým plánom č. 46053328 – 61/2016,
zhotoviteľom GeoReal East, s. r. o, Snina, IČO: 46053328, overeným Okresným úradom v Snine katastrálny odbor pod G1-134/2016 zo dňa 09. 05. 2016, zapísané na liste vlastníctva č. 3200,
vedenom Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina. IČO:
37 872 150, na dobu určitú od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2038 za nájomné 1,00 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o účelovú nehnuteľnosť, ktorá
v minulosti slúžila ako zápasnícka hala. V súčasnosti je v zlom technickom stave a nevyhovuje pre
užívanie. Zápasnícky klub Vihorlat Snina samostatne a tiež cez Slovenský zápasnícky zväz bude
spolu s mestom vyvíjať aktivity smerujúce k oprave, resp. rekonštrukcii tohto objektu, vrátane
rozšírenia o gymnastickú miestnosť a modernú posilňovňu, ktoré budú slúžiť nielen zápasníkom, ale
aj iným športovým klubom pôsobiacim v meste Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr.
Miroslav Suchý, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržala sa: Mgr. Mária Todáková – 1 poslankyňa
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
490/2018
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
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 1738/10, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 93 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva Ing.
Milana Gerboca, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlého
pozemku parc. č. CKN 1738/18 a stavby so s. č. 2697, ktorá je na ňom postavená. Predmetnú parcelu
má oplotenú a užíva ju už 19 rokov. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom, ktorý mal
zosúladiť skutkový stav s katastrálnou mapou z dôvodu nezrovnalosti s hranicami pozemkov
združenej školy a susedných pozemkov na Ul. Jána Bottu;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 1738/10, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 93 m2, zapísaného na LV č. 3200, do výlučného vlastníctva Ing.
Milana Gerboca, trvale bytom Snina, za cenu 265,05 € za výmeru 93 m2 s tým, že kupujúci
uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom
nehnuteľností.
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.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
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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.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --491/2018
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
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 2581/16, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere
47 m2, vytvorený GP č. 46053328 – 8/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 22. 01. 2018 pod G1-26/2018, odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6045, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 24 469
m2, zapísaného na LV č. 8216, do výlučného vlastníctva MUDr. Petra Makaru, trvale bytom
Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pán Makara vlastní nehnuteľnosti
zapísané na LV č. 10341, k. ú. Snina, teda aj rodinný dom so s. č. 4088, v ktorom býva a taktiež
pozemok parc. č. CKN 3080/4, ktorý je priľahlý k prevádzanej parcele č. CKN 2581/16 k. ú. Snina.
Tento pozemok, ktorý tvorí medzeru medzi jeho parcelou a miestnou komunikáciou, dlhodobo užíva
a chce si ho odkúpiť;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 2581/16, druh pozemku – zastavané
plochy, o výmere 47 m2, vytvoreného GP č. 46053328 – 8/2018 vyhotoviteľa GeoReal
East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 22. 01. 2018 pod G126/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6045, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 24 469 m2, zapísaného na LV č. 8216, do výlučného vlastníctva MUDr.
Petra Makaru, trvale bytom Snina, za cenu 133,95 € za celkovú výmeru 47 m2 s tým, že
kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom
nehnuteľností.
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.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
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.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --56

492/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob nakladania s hnuteľným majetkom
obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu sú 2 kusy zariadení
na výrobu technického snehu - SD 700 vrátane snežných hadíc za nájomné 1,- €/rok od 01. 06.
2018 pre Telovýchovnú jednotu Spartak Vihorlat Snina, IČO: 17076901, za účelom ich
prevádzkovania v lyžiarskom stredisku Parihuzovce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ bol pôvodným prevádzkovateľom
týchto zariadení a že zabezpečí na vlastné náklady ich sfunkčnenie tak, aby bol zabezpečený ďalší
rozvoj zimných športových aktivít a masového lyžovania.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --493/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 21 ods. 2 VZN mesta
Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov, odpustenie nájomného vo výške
26 074,50 € za prenájom skládky komunálneho odpadu za 2. štvrťrok 2018 pre Verejnoprospešné
služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, IČO: 43904157.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --494/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 písm. c) VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku
1 a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
prenájom nehnuteľného majetku mesta pre neziskovú organizáciu GABRIELA, n. o.,
Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983. Predmetom prenájmu je časť pozemku parc.
č. CKN 5066/395, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 950 m2, ktorý bol vytvorený
GP č. 34823123-28/2016 vyhotoviteľa Geodetické združenie Snina, Peter Dubjak, Ing.
Jaroslav Vasilečko, Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02. 2016 pod
G1-54/2016, z pozemku parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 5 138 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľom je nezisková organizácia, ktorá
prevádzkuje dané zariadenie a chce vytvoriť bezpečnú oddychovú zónu pre svojich klientov
realizáciou oplotenia a osadením lavičiek.
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b) Zmluvný prenájom nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. CKN 5066/395, druh pozemku
- ostatné plochy, o výmere 950 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 34823123-28/2016
vyhotoviteľa Geodetické združenie Snina, Peter Dubjak, Ing. Jaroslav Vasilečko,
Partizánska 1057, 069 01 Snina, overeného dňa 25. 02. 2016 pod G1-54/2016, z pozemku
parcelné číslo CKN 5066/135, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 5 138 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre neziskovú organizáciu GABRIELA,
n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov, IČO: 37 886 983, zastúpenú riaditeľom Ing. Petrom
Markovičom, za symbolickú cenu 10,- € za rok.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --495/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e spôsob nakladania s hnuteľným majetkom
obce - prenájom hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu
je rozšírená časť plynovodu na Ul. Pálenčiarskej v Snine, objekt Distribučný plynovod a STL
pripojovacie plynovody na parc. C KN č. 8453/4, č. p. 1046 a č. p. 6017, k. ú. Snina, za nájomné
1,- €/rok pre SPP – distribúcia, a. s., IČO: 359 10 739, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike je prevádzkovateľom distribučnej siete na území SR spoločnosť SPP-D.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --496/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 430/2017 zo dňa 14. 12. 2017.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --497/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine p r e h l a s u j e, že na nižšie uvedených parcelách je umiestnené
cestné teleso - miestna komunikácia vo vlastníctve Mesta Snina, ktorá bola postavená pred rokom
1991.
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Ide o parcely registra CKN č. 1224/156, 1224/157, 1224/158 a 1224/26, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 4653328-125/2017 z parcely registra EKN č. 2280, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 39 907 m2, zap. na LV č. 9077, k. ú. Snina, ktorý bol
vyhotovený dňa 01. 08. 2017 a overený pod G1-209/201 dňa 08. 08. 2017.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --498/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľností – kúpu pozemkov
parc. č. CKN 1224/156, CKN 1224/157, CKN 1224/158 a CKN 1224/26, ktoré boli vytvorené GP č.
46053328-125/2017 odčlenením z parcely č. EKN 2280, zastavané plochy a nádvoria o výmere
39 907 m2, zapísanej na LV č. 9077, k. ú. Snina, vlastník bývalý Vihorlat, n. p., v správe – Slovenský
pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, do vlastníctva Mesta Snina, Strojárska
2060/95, IČO: 00323560. Ide o pozemky, na ktorých je zrealizovaná prístupová komunikácia
k železničnej stanici na Stakčínskej ulici.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --499/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e výšku ceny vstupného na verejné
WC.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
500/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a Mestskému úradu v Snine na najbližšie zasadnutie
MsZ predložiť návrh odpredaja prelúk, ktoré nemajú opodstatnenie. Preluky by mali byť odpredané
žiadateľom so súhlasom dotknutých vlastníkov uvedených vo vecnom bremene.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Gerboca:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: MUDr. Marián Regec – 1 poslanec
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501/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta ukončiť najkratším možným
spôsobom nájomnú zmluvu na prenájom hygienických zariadení pre venčenie psov.
Termín: okamžite
Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržala sa: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslankyňa
nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
502/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť na zasadnutie MsZ
návrh financovania výstavby krytej plavárne v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
Termín: najbližšie MsZ
Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Alušíka:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Marián Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 9 poslancov
proti: --zdržali sa: MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý – 3 poslanci
nehlasovali: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop – 2 poslanci
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Príloha uznesenia MsZ č. 499/2018 zo dňa 22. 05. 2018:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

CENNÍK SLUŽIEB A VÝKONOV
prevádzka „Verejné WC“
(v €)

P. č.

1.

Typ služby

Použitie verejných WC

Druh výkonu

poplatok za
použitie toaliet

Fakturačná
jednotka
1 vstup

Cena
bez DPH
0,25 €

DPH
20 %
0,05 €

Cena
s DPH
0,30 €

Cenník nadobúda platnosť dňom 01. 03. 2018.

Ing. Ján Alušík
konateľ
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