Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom desiatom zasadnutí dňa 25. 06. 2015 prijalo
tieto uznesenia:
68/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č.
30/2015 zo dňa 27. 01. 2015.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter
Vološin – 11 poslancov
proti: MUDr. Marián Regec – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Mária Todáková –
4 poslanci
nehlasoval: --69/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č. 33/2015
zo dňa 26. 02. 2015.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter Vološin – 10
poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržalo sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec,
MUDr. Marián Regec, Mgr. Mária Todáková – 6 poslancov
nehlasoval: --70/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 502/2013 zo dňa 19. 11.
2013, s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer a spôsob prevodu nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa najmenej za cenu 505 000,- € v zmysle § 9 ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu
je nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorý tvorí sústavu tepelného hospodárstva v Snine. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ je na základe platnej nájomnej zmluvy nájomcom až do
roku 2022 a v zmysle zmluvy má predkupné právo na uvedený majetok.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter
Vološin – 11 poslancov
proti: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Mária Todáková – 5 poslancov
zdržal sa: --nehlasoval: --71/2015
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.
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú tieto
nehnuteľnosti:
- nebytový priestor č. 5 na prízemí, vchod 3 v bytovom dome s. č. 2655 na Ul. Komenského
v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 1121/170 a zapísaného na LV č. 4590,
k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 646/2349 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 646/2349 k pozemku parc. č. CKN
1121/170, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 528 m2, zapísaného na
LV č. 4590, k. ú. Snina,
- časť pozemku parc. č. CKN 1121/210, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 12 231 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina,
pre Life Trade Development, s. r. o., Strojárska 1833/94, Snina, IČO: 48 185 698.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti sú pre mesto
prebytočné, nakoľko na daný nebytový priestor bola vypísaná 2 x obchodná verejná súťaž, do ktorej
sa neprihlásil žiaden uchádzač a cena pri druhýkrát vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na predaj
tejto nehnuteľnosti bola ponížená uznesením MsZ č. 614/2014 zo dňa 24. 06. 2014 na minimálnu
cenu vo výške 60 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 126 000,- €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --72/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR
a MsZ ku 25.06. 2015.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Martin Šebák,
Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
73/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ku 25. 06. 2015, s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015.
Hlasovanie:
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. Jaroslav Regec, MUDr.
Marián Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
nehlasoval: ---
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74/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina. Text doplnku č. 1
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr.
Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 17 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --75/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2014,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2014 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 3 741,67 €,
− z peňažných fondov vo výške 528 195,58 €,
− z bankového úveru vo výške 611 885,34 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2014 takto:
− nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné z Okresného úradu Prešov, odbor školstva
použiť do 31. 03. 2015 vo výške 235,42 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z Úradu vlády na multifunkčné
ihrisko vo výške 40 000,- € použiť v roku 2015,
− nevyčerpané prostriedky z dohodovacieho konania ZŠ Komenského vo výške 133,89 €
vrátiť v roku 2015 na Okresný úrad Prešov, odbor školstva,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 5,05 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 4 789,61 € previesť do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Marián
Regec – 4 poslanci
nehlasoval: --76/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2015.
Hlasovanie:
za: Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
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Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter
Vološin – 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
77/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. čerpanie finančných prostriedkov z úveru (Superlinky) z Prima banky Slovensko, a. s., so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vo výške maximálne 500 000,- € na dočasné
krytie nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina,
2. vystavenie blankozmenky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Hlasovanie:
za: Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 3 poslanci
nehlasoval: --78/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e zmenu účelu poskytnutej dotácie pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina na účel
„oprava ozvučenia kostola a oprava interiéru kláštora“.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková,
Anton Vass, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --79/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Snina – lokalita Tabla a Brehy“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková,
Anton Vass, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --4

80/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Domov pokojnej staroby Snina – stavebné
úpravy“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Marián Kníž, MUDr. Marián Regec – 2 poslanci
nehlasoval: --81/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ v Snine č. 522/2013 zo dňa 17. 12.
2013 v znení uznesení č. 658/2014 zo dňa 30. 10. 2014 a 18/2015 zo dňa 27. 01. 2015 tak, že
v schvaľovacej časti sa text: „- za nájom hnuteľného majetku vo výške 12 222,- € bez DPH ročne,
t. j. mesačne 1 018,50 € bez DPH.“ nahrádza textom: „- za nájom hnuteľného majetku vo výške
35 222,- € bez DPH ročne.“
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Regec, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková,
Anton Vass, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --82/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine číslo
369/2013 zo dňa 11. 02. 2013 a 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 2147/23, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 405 m2, zapísané
na LV č. 3200, k. ú. Snina, pre vlastníka priľahlého pozemku parc. č. CKN 2147/21 Štefan
Andrejčík – EZZUM za cenu 1,- €/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa
jedná o pozemky priľahlé k pozemkom žiadateľa a sú zaťažené rôznymi inžinierskymi sieťami a z
tohto titulu je pre vlastníka obmedzené využívanie predmetného pozemku.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián Regec, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --83/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine
644/2014 zo dňa 11. 09. 2014.
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uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine číslo
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --84/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine číslo
56/2015 zo dňa 26. 03. 2015.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián Regec – 2 poslanci
nehlasoval: --85/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výsledky obchodnej verejnej súťaže č. OVS/ 9/2015 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine
č. 43/2015 zo dňa 26. 02. 2015 na predaj nehnuteľností – pozemky vo vlastníctve mesta,
parcelné číslo C KN 3958/764 a 3958/763, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a ustanovenia
§ 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina v znení doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľností na základe obchodnej verejnej
súťaže – prevod pozemkov zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina:
- parc. č. CKN 3958/763, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 9 m2,
- parc. č. CKN 3958/764, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 328 m2,
do vlastníctva Dagmar Chauturovej, rod. Chauturovátrvale bytom Snina, za cenu 856,- €, za
celkovú výmeru 337 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzaných nehnuteľnosti.
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, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --86/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 641/2014 zo dňa 11. 09.
2014 – Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1813/6.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --87/2015
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 v k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina a to pozemok parc. č. CKN 1813/409, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 277 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 4605332814/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 18. 03. 2015 pod G1-43/2015, z pozemkov
parc. č. CKN 1813/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 815 m2 a parc. č.
CKN 1813/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 626 m2, oba
zapísané na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Márie Kováčovej, rod. Biľová, trvale
bytom Snina. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre
mesto prebytočný a žiadateľka je vlastníčkou priľahlého pozemku parc. č. CKN 1815/3,
na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 1973 a parcelu č. CKN 1813/409 užíva už
niekoľko rokov ako záhradu a chce si ju majetkovoprávne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 1813/409, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 277 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 4605332814/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 18. 03. 2015 pod G1-43/2015, z pozemkov
parc. č. CKN 1813/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 815 m2 a parc. č.
CKN 1813/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 626 m2, oba
zapísané na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Márie Kováčovej, rod. Biľová, trvale
bytom Snina, za cenu 517,50 € za výmeru 277 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za
vklad do katastra nehnuteľností a náklady za vyhotovenie geometrického plánu
v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej parcely.
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) – d) 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, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --7

88/2015
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 v k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina a to pozemok parc. č. CKN 1813/410, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 306 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 4605332814/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 18. 03. 2015 pod G1-43/2015,
z pozemkov parc. č. CKN 1813/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 815 m2
a parc. č. CKN 1813/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 626 m2,
oba zapísané na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Mgr. Marianny Glogovskej, rod.
Zgaburová, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a žiadateľka je vlastníčkou priľahlého
pozemku parc. č. CKN 1816/2 a následne parcely č. CKN 1816/1, na ktorej má
postavený rodinný dom so s. č. 1192, v ktorom býva a parcelu č. CKN 1813/410 užíva
už niekoľko rokov ako záhradu a chce si ju majetkovo právne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 1813/410, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 306 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 4605332814/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, IČO: 46053328, overeného dňa 18. 03. 2015 pod G1-43/2015,
z pozemkov parc. č. CKN 1813/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 815 m2
a parc. č. CKN 1813/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 626 m2,
oba zapísané na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Mgr. Marianny Glogovskej, rod.
Zgaburová, trvale bytom Snina, za cenu 562,98 € za výmeru 306 m2 s tým, že kupujúca
uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery prevádzanej parcely.
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) – e) 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, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --89/2015
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
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Mesta Snina a to pozemok parc. č. CKN 3958/761, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 869 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Jána Kepiča, rod.
Kepič, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastník priľahlých pozemkov zapísaných
na LV č. 10679, k. ú. Snina, tento pozemok užíva ako záhrady;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 3958/761, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 869 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva Jána
Kepiča, rod. Kepič, trvale bytom Snina, za cenu 1 673,- € za výmeru 869 m2 s tým, že
kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke v závislosti od výmery
prevádzanej nehnuteľnosti.
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) – f) 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, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: MUDr. Marián Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --90/2015
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 nehnuteľnosti priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty – odpredaj pozemku parc. č. CKN
2224/29, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 36 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 46053328-21/2015 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, overeného dňa 16. 02. 2015 Okresným úradom Snina – katastrálnym odborom pod G127/2015, z pozemku parcelné číslo CKN 2224/21, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 694
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 1 440,- €, t. j. 40,- €/m2, určenú
na základe znaleckého posudku č. 24/2015 zo dňa 20. 03. 2015 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul.
Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1 VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2
a 3, pre COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31737200, zastúpené predsedom predstavenstva COOP Jednota, Vranov
nad Topľou., Ing. Františkom Hricom, trvale bytom Palárikova 742/4, 093 01 Vranov nad Topľou
s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, náklady na
vyhotovenie geometrického plánu a 90,- € za vypracovanie znaleckého posudku.
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.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --91/2015
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 (cca 100
m2) nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/120, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 4 299 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutého
vlastníka priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5637/9, CKN 5637/8 a CKN 5637/27 v k. ú. Snina –
MVDr. Antona Pľutu, trvale bytom Komenského 2665, Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento žiadateľ je vlastníkom vyššie
citovaných parciel, ktoré sú priľahlé k danej časti parcely č. CKN 3958/120, ktorá mu má
zabezpečiť prístup na svoje pozemky. Táto parcela sa nachádza na Ul. Duchnovičovej.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --92/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 621/5, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 284 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina, na Ul. strojárskej pri zdravotnom stredisku.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --93/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 1121/282, druh
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pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 196 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina,
vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Komenského v blízkosti hypermarketu BILLA.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --94/2015
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. 46053328-14/2015 z parciel č. CKN 1813/1, CKN
1813/6 a CKN 1813/362, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide
o tieto pozemky:
- parc. č. CKN 1813/411, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 266 m2,
- parc. č. CKN 1813/412, druh pozemku -zastavané plochy a nádvoria, o výmere 113 m2,
- parc. č. CKN 1813/413, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 103 m2,
- parc. č. CKN 1813/414, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 726 m2,
pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Podhorskej
ulici a predmetné pozemky sa nachádzajú medzi Ul. Jilemnického a Svätoplukovou. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci rodinných domov a nehnuteľností pozemkov
na Podhorskej ulici užívajú dlhodobo vyššie citované parcely ako záhrady priľahlé k svojim
pozemkom a chcú si ich majetkovoprávne vysporiadať.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, MUDr. Marián
Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --95/2015
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výnimku z ustanovenia článku 3 ods. 10 a 11 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Snine,
b) výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 7268, k. ú. Snina, v časti C, pod V – 901/07 – zrušenie
vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 3958/661 a CKN 3958/728, všetko k. ú. Snina,
ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina, Strojárska 2060,
069 01 Snina, IČO: 323 560, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 415/2004/SMaS. zo dňa
21. 09. 2004, pre žiadateľa: Berezňanin Miroslav a Berezňaninová Mária, trvale bytom
Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: MUDr. Marián Regec – 1 poslanec
nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
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Príloha uznesenia MsZ č. 73/2015 zo dňa 25. 06. 2015:

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015:
Júl:
- Prešetrenie vyplatenia ušlej mzdy z dôvodu neprávoplatnosti výpovede z pracovného pomeru
– náčelník MsP v Snine
- Prešetrenie postupu mesta pri mimosúdnej dohode o postúpení pohľadávky v súdnom spore p.
Merga – Mesto Snina
- Prešetrenie postupu pri výpovedi a následnej škody vzniknutej prehratým súdnym sporom vo
veci p. Kočanovej na ZŠ P. O. Hviezdoslava s vyvodením zodpovednosti
August:
- Kontrola plnenia uznesení
- Nakladanie s majetkom mesta –Inventarizácia , vybratý subjekt
- Kontrola spĺňania podmienky užívania nájomných bytov nájomníkmi a či nie sú vlastníkmi
iných bytov či rodinných domov
September:
- Dodržiavanie zákona o hospodárnom nakladaní s majetkom mesta a dodržiavanie
podmienok zmlúv- vybratý subjekt
- Kontrola dotácií mesta za rok 2014
Október:
- Následná kontrola plnenia prijatých opatrení z roku 2014
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2015
- Kontrola smernice o spotrebe PHM, kontrola cestovných príkazov, spotreba PHM
November:
- Kontrola plnenia uznesení
- Kontrola dodržiavania vybraného VZN mesta Snina
December:
- Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
- Kontrola plnenia poplatkov za komunálny odpad, stav riešenia
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Príloha uznesenia MsZ č. 74/2015 zo dňa 25. 06. 2015:
Doplnok nadobudol účinnosť dňa 10. 07. 2015

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

D O P L N O K č. 1
k

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU

NARIADENIU

č. 121/ 2013
o verejnom poriadku na území mesta Snina

Doplnok bol vyvesený dňa 26. 06. 2015
Doplnok bol zvesený dňa 10. 07. 2015
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-2Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina
sa mení a dopĺňa takto:
Článok 4, ods. 4 sa dopĺňa o nové písm., ktoré znejú:
„t) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob všetkým osobám, okrem subjektu, ktorý má
s mestom uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadom,
u) spaľovať odpad v kontajneroch a mimo nich,
v) ukladať do pridelených nádob odpad s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu,
y) ukladať do pridelených nádob telá uhynutých zvierat, kamene, drobný stavebný odpad a pod.“

Čl. II
Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 10. 07. 2015.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 79/2015 zo dňa 25. 06. 2015:
Investičný zámer
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – lokalita Tabla a Brehy“
1. Stavba:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – lokalita Tabla a Brehy
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina v lokalite Tabla a Brehy, predovšetkým na
pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina je rekonštrukcia verejného
osvetlenia v lokalite Tabla - okruhu rozvádzačov RVO 22, 23, 24, 25 a 42 a lokalite Brehy –
okruhu rozvádzačov RVO 27, 28, 29, 37 formou LED svietidiel.
Súčasné verejné osvetlenie je v zlom stavebno-technickom stave a taktiež, vzhľadom na zastaralosť
svietidiel, verejné osvetlenie má veľkú spotrebu elektrickej energie.
4. Rozsah zámeru:
- Okruh rozvádzačov RVO 22, 23, 24, 25 a 42 – lokalita Tabla vrátane odberných el. zariadení,
- Okruh rozvádzačov RVO 27, 28, 29 a 37 – lokalita Brehy vrátane odberných el. zariadení,
- Riadiaci systém na úrovni regulácie osvetlenia po jednotlivých vetvách verejného osvetlenia.
- Vhodnosť použitých LED svietidiel zhotoviteľ preukáže svetlo-technickým výpočtom.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – lokalita tabla a Brehy sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie
podmienky predovšetkým pre bezpečnosť obyvateľov mesta. Navrhované činnosti nepodliehajú
posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie
v znení neskorších predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
Audit verejného osvetlenia mesta Snina z roku 2006
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina z 07/2007 - sodíkové
výbojky
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Príloha uznesenia MsZ č. 80/2015 zo dňa 25. 06. 2015:
Investičný zámer
„Domov pokojnej staroby Snina – stavebné úpravy“
1. Stavba:
Domov pokojnej staroby Snina – stavebné úpravy

2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina na sídl. I, Ul. študentskej v objekte súp. č. 2726
a na pozemkoch parc. č. C KN 5066/268 a 5066/90, k. ú. Snina. Predmetný objekt a pozemky sú vo
vlastníctve mesta.

3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru sú stavebné úpravy objektu súp. č. 2726 za účelom zabezpečenia prevádzky
súčasným požiadavkám zariadenia.
4. Rozsah zámeru:
-

Stavebné úpravy spojovacieho krčka
Signalizačný a kamerový systém zariadenia, nútené vetranie práčovne

5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Domov pokojnej staroby Snina – stavebné úpravy“ sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie podmienky
predovšetkým pre obyvateľov zariadenia pre seniorov. Navrhované činnosti nepodliehajú
posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie
v znení neskorších predpisov tzv. EIA.

6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.

7. Predprojektová príprava:
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