ZÁPISNICA
z dvadsiateho druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 01. 07. 2013
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
Mgr. Vladislav Mika
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
JUDr. Jaroslav Koco
MUDr. Igor Latta
Mgr. Michal Lukša, MBA
Ing. Jaroslav Matis
Emília Mydlová

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

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ k 01. 07. 2013
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 01. 07. 2013 a plán kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
5. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina a VZN mesta Snina, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o verejnom poriadku na území mesta Snina
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7. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území mesta Snina
8. Záverečný účet mesta Snina za rok 2012
9. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2012
10. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2013
11. Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina
12. Zadávací dokument pre spracovanie zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina
13. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt
„Elektronizácia služieb mesta Snina“
14. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina
15. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy, Ul. Palárikova 1630/29, Snina
16. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ul. 1. mája 12, Snina
17. Zrušenie uznesenia MsZ č. 67/2011 zo dňa 23. 06. 2011 – cestovný poriadok do RO
Rybníky
18. Zrušenie uznesenia MsZ č. 68/2011 zo dňa 23. 06. 2011 – súhlas s prevodom práv vecného
bremena
19. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – Návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č. CKN
5712/11 – Kapraľ Michal
21. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemkov parc. č. CKN 6875/3, CKN 6875/6 a časti CKN 6875/7
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – kúpa pozemku parc. č. CKN 1256/3
a časti pozemku parc. č. CKN 3958/14 – Gerboc, Halamková
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť parc. č.
CKN 1121/215, CKN 1121/212, CKN 1121/1 – Europrojekt Lambda 11SK, s. r. o.
24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa
s Rímskokatolíckou cirkvou, Snina
25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/99 – Ondrej Petrišin
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/98 – Peter Kosť
27. Správa o účasti poslancov MsZ v komisiách verejného obstarávania
28. Správa o neukončených súdnych sporoch mesta Snina
29. Informatívna správa z vykonania previerky prevodov nehnuteľného majetku mesta Snina
podľa § 9 a 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12.
2012
30. Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
31. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
32. Návrh koncepcie využitia hospodárskej budovy malého kaštieľa
33. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1379 a stavby so s. č. 72
– Ján Mucha
34. Investičný zámer „Výstavba umelej trávnatej plochy“ v areáli MFK Snina na sídl. I
35. Určenie platu primátora mesta
36. Interpelácia poslancov
37. Záver
1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril dvadsiate druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
2

Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa písomnej prezentácie (podpisy na prezenčnej listine) je v rokovacej miestnosti prítomná
nadpolovičná
väčšina poslancov. Primátor skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdŕžali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Pri prezentácii poslanci obdŕžali:
- mat. č. 5 - doplnené uznesenie o stanovisko Obvodného úradu Prešov,
- mat. č. 15 Vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy, Ul. Palárikova 1630/29,
Snina,
- mat. č. 16 Vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ul. 1. mája 12, Snina.
Tieto materiály sa v pozvánke nachádzajú, ale keďže voľba riaditeľov prebehla minulý týždeň,
nebolo možné tieto materiály predložiť spolu s ostatnými.
Z podpísaných poslancov na prezenčnej listine sa elektronicky prezentovalo iba 9 poslancov.
Neprezentovali sa Ing. Savka a Ing. Kníž. Keďže týmto nebolo zasadnutie MsZ uznášaniaschopné,
primátor oznámil, že zasadnutie mestského zastupiteľstva sa presúva na 02. 07. 2013 o 13.00 hod.
Z dôvodu telefonického ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov sa zasadnutie MsZ
presúva z 02. 07. 2013 na 09. 07. 2013 o 9.00 hod.
Z dôvodu, že viacerým poslancom MsZ nevyhovoval čas zasadnutia MsZ o 9.00 hod.,
zasadnutie MsZ bolo predložené na 09. 07. 2013 o 11.00 hod.
Pokračovanie zápisnice
z dvadsiateho druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 09. 07. 2013
Prítomní:

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

Prizvaní:

MUDr. Igor Latta

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

1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril pokračovanie dvadsiateho druhého zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Snine, na ktorom všetkých srdečne privítal.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
Primátor skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdŕžali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Pri prezentácii dňa 01. 07. 2013 obdŕžali poslanci tieto materiály:
- mat. č. 5 - doplnené uznesenie o stanovisko Obvodného úradu Prešov
- mat. č. 15 Vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy, Ul. Palárikova 1630/29,
Snina,
- mat. č. 16 Vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ul. 1. mája 12, Snina.
Pri dnešnej prezentácii obdŕžali poslanci nový materiál, ktorý sa v pozvánke nenachádza:
- mat. č. 36 Zámer prenájmu Telocvične s. č. 1406 – T18 postavenej na parc. č. KN – C
7527/6 a pozemku parc. č. KN – C 7527/6, k. ú. Snina
JUDr. Jaroslav Koco - navrhuje z dnešného rokovania stiahnuť materiál č. 33 – Zmluvný
prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1379 a stavby so s. č. 72 – Ján Mucha
a mat. č. 11 - Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina, chýba mu účel, na
ktorý má byť úver poskytnutý.
Ing. Jana Rosičová – úverové prostriedky boli schválené v rozpočte mesta Snina v apríli, tam
je presne rozpísané, na ktoré investičné akcie budú tieto úverové prostriedky použité. Po prijatí
tohto úveru bude mesto zadlžené na úrovni 22,64 %. Ak tento materiál neschválime dnes,
investičné akcie už v tomto roku nestihneme zrealizovať.
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Hlasovanie za zaradenie mat. č. 36
za: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Hlasovanie o vypustení mat. č. 33:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton
Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Hlasovanie o vypustení mat. č. 11:
za: JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 3 poslancov
proti: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 5 poslancov
zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasoval: --Hlasovanie za program ako celok:
za: MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Voľba návrhovej komisie:
Primátor za členov návrhovej komisie určuje:

- MUDr. Jozefa Homzu
- Mgr. Michala Lukšu, MBA
- Ing. Zdenka Snítila

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasovali: Mgr. Michal Lukša, Ing. Zdenek Snítil – 2 poslanci
Návrhová komisia sa dohodla, že predsedom bude MUDr. Jozef Homza, ktorý bude podpisovať
aj všetky prílohy, ktoré sú súčasťou návrhu na uznesenie. Taktiež predseda návrhovej komisie po
ukončení hlasovania vyhodnotí, či materiál bol, resp. nebol schválený.
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Primátor za overovateľov zápisnice určuje:

Ing. Miroslava Baloga
Mgr. Jaroslava Koca

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ k 01. 07. 2013
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
(na zasadnutie prišiel Ing. Marián Kníž – 11.13 hod. – spolu 15 poslancov)
Ing. Jaroslav Regec – priame zadanie zákazky pre VPS Snina, s. r. o., by malo byť
schvaľované na zasadnutí MsZ. Je tu niekto, kto porovnáva rozpočet VPS s konkurenciou? Ak áno,
tak prosí, aby to bolo predložené na zasadnutie MsZ – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – cenník vypracovaný VPS bol porovnávaný s firmou CENKROS
a konkrétne na topoľovú alej bol rozpočet VPS o 10 000 € nižší.
Ing. Jozef Savka – keďže je 100 % vlastníkom VPS mesto, práve VPS by mala zabezpečovať
pre mesto takéto práce. Aké sú penále a pokuty zato, že termíny ukončenia investičných akcií sa
nedodržali? Je potrebné hľadať spôsob, ako konštituovať zriadenie mestskej rady, pretože práve
mestská rada by prejednávala schvaľovanie zmlúv, ktoré teraz podpisuje iba primátor mesta bez
akejkoľvek konzultácie, bez vedomia komisií a tieto zmluvy majú vplyv na rozpočet mesta. A čo sa
týka zasadnutí MsZ, musí konštatovať, že schválené termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
nedodržiavajú. Takto sa s poslancami nedá rokovať.
(na zasadnutie prišiel Mgr. Erik Cap – 11.20 hod. – spolu 16 poslancov)
Ing. Štefan Milovčík – mestskú radu víta, ale nemôže zato, že poslanci sa medzi sebou nevedia
dohodnúť. 27. 06. 2013 sa zasadnutie nemohlo konať z dôvodu, že všetci poslanci boli pozvaní na
kolaudačné otvorenie veľmi významnej stavby. Zasadnutie bolo preto zvolané na 01. 07. 2013
z dôvodu, že to bol najbližší najvhodnejší termín. Keďže sa väčšina poslancov zasadnutia
nezúčastnila, zasadnutie sa preložilo na 02. 07. 2013, kedy sa znova nadpolovičná väčšina
poslancov ospravedlnila. Preto sa termín presunul na dnes, t. j. 09. 07. 2013 o 9.00 hod., no
z dôvodu, že väčšine poslancov táto hodina nevyhovovala, zasadnutie sa posunulo na 11.00 hod.
Ing. Jana Rosičová – keďže VPS je naša, máme výklad, že môžeme tejto firme zadávať priame
zákazky. Ale aj táto spoločnosť musí vykonávať a aj vykonáva verejné obstarávania. Mesto
postupuje až nadštandardne, čo sa týka kontroly všetkých zmlúv. Pán primátor podpisuje iba
zmluvy, ktoré sú kryté rozpočtom mesta.
Ing. Jozef Savka – keď sme zrušili mestskú radu, jej kompetencie boli prenesené na mestské
zastupiteľstvo a nie na konkrétne osoby. Treba to dodržiavať.
Ing. Štefan Milovčík – mestskú radu nikto nezrušil, iba ju poslanci nezriadili, pretože sa
nedohodli medzi sebou.
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Ing. Miroslav Balog – ako člen dozornej rady na VPS Snina, s. r. o., chce povedať, že ak je
nejaký problém ohľadom hospodárenia VPS Snina, s. r. o., nemá problém zvolať aj mimoriadne
valné zhromaždenie, aby sa to tam všetko podrobne rozobralo a vysvetlilo.
Ing. Jaroslav Matis – hlavný kontrolór mal poslancom predložiť svoje stanovisko k jednému
problému – súdnemu sporu s mestom, ktoré ku dnešnému dňu poslancom nepredložil.
Ing. Pavol Marinič – išlo o stretnutie skupiny poslancov v kancelárii hlavného kontrolóra
ohľadom súdneho sporu s mestom, stanovisko vtedy nevedel dať, preto požiadal Úrad pre verejné
obstarávanie, aby sa k tomu vyjadrilo a stanovisko tohto úradu daným poslancom zaslal. Myslí si,
že stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie je dôležitejšie ako jeho stanovisko, preto svoje
stanovisko k danej problematike nedával.
MUDr. Jozef Homza – v mene návrhovej komisie chce požiadať poslancov, aby zbytočne
nenaťahovali diskusiu a kládli iba otázky týkajúce sa prerokovávaného bodu. Ostatné otázky môžu
položiť v bode Interpelácia. Prečítal poslanecký návrh Ing. Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Doplnenie písomného uznesenia o text: „ukladá hlavnému kontrolórovi písomne vyhodnotiť
interpelácie poslancov od roku 2010, ich realizáciu i plnenie jednotlivých termínov.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka –
5 poslancov
proti: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
nehlasoval: --Poslanecký návrh Ing. Kníža nebol schválený.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
k 01. 07. 2013.

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsZ

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 421/2013
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3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 01. 07. 2013 a plán kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2013
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Mgr. Ľubov Reháková – pri kontrole poskytovaných dotácií chýbajú prijaté opatrenia.
Ing. Pavol Marinič – opatrenia sú uvedené.
Ing. Jaroslav Regec – opatrenia aj termín sú síce uvedené, ale termín bol do 31. 05. 2013
a tento termín už dávno prešiel, preto chcú poslanci vedieť, či tieto opatrenia a nedostatky boli
odstránené.
Mgr. Erik Cap – oboznámil poslancov s tým, ako boli odstránené nedostatky za Zápasnícky
klub Snina.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti k 01. 07. 2013, s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 422/2013

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ a Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva.
Mgr. Ľubov Reháková – komisia školstva odporúča toto VZN schváliť.
Ing. Jaroslav Matis – nesúhlasí, aby sa poplatky v školstve zvyšovali, pretože tohto roku sme
zvýšili poplatky za dane.
Ing. Marián Kníž – najprv je potrebné urobiť racionalizáciu školstva a potom sa zaoberať
zvyšovaním poplatkov.
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Ing. Štefan Milovčík – nehovorme, že sme neurobili racionalizáciu školstva, pretože nebol
predložený žiadny návrh na racionalizáciu. Nech poslanci predložia návrh, budeme sa ním
zaoberať.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
proti: Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 423/2013

5. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina a VZN mesta Snina, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine, po prerokovaní predloženého návrhu, b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch. Miroslavom
Roháľom.
2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina.
3. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina sú základným územnoplánovacím
dokumentom na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom
na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta.
4. Výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina podľa § 25
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov Obvodným úradom , Odbor výstavby a bytovej politiky, Prešov,
vyjadrenom v stanovisku č. ObÚ-PO-OVBP-2013/668/2386 zo dňa 25. 06. 2013,
s ú h l a s í s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.
4 Územného plánu mesta Snina, s ch v a ľ u j e
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1. podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 4 Územného
plánu mesta Snina vypracované Stavoprojektom, s. r. o., Prešov, Ing. arch. Stanislavom
Dučayom, Jarkova 31, Prešov,
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 120/2013, ktorým sa podľa § 27 ods. 3
stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta
Snina,
u k l a d á Mestskému úradu v Snine:
1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina schvaľovacou doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina, kópiu uznesenia a všeobecne
záväzného nariadenia na Obvodný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky, Prešov a na
príslušný stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona,
§ 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Snina, ktorý spolu
s kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
5. Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Snina pri posudzovaní
jednotlivých investícií v meste a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky
dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 424/2013

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o verejnom poriadku na území mesta
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina. Text VZN tvorí prílohu uznesenia.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 425/2013

7. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ a Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva.
Mgr. Ľubov Reháková – komisia školstva tento návrh neodporučila schváliť z dôvodu, že si
kladú otázku, či schválením tohto návrhu nebude mať naše CVČ existenčné problémy.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 115/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
proti: JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

8. Záverečný účet mesta Snina za rok 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Dana Mariničová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu.
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Mgr. Ľubov Reháková – v správe sa hovorí, že ZŠ 1. mája z prostriedkov na projekt „Športom
a moderným vzdelávaním do novej Európy“ v roku 2012 použila sumu 5 682,78 € v rozpore so
stanoveným účelom.
Ing. Pavol Marinič – ak sa naozaj potvrdí, že boli finančné prostriedky použité v rozpore
s účelom, musí sa tým zaoberať primátor mesta ako zriaďovateľ, ktorý musí prijať opatrenia.
Ing. Miroslav Balog – finančná komisia tento materiál rozobrala veľmi podrobne a odporúča
ho schváliť.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2012,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2012 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 95 462,37 €,
− z rezervného fondu vo výške 134 829,04 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2012 takto:
− nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť do
31. 03. 2013 vo výške 87,58 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ 1. mája z projektu „Športom a vzdelávaním do
modernej Európy“ použiť v roku 2013 vo výške 107 440,34 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Inovácia metód
vzdelávania“ použiť v roku 2013 vo výške 31 669,09 €,
− nevyčerpané prostriedky z projektu „Snina – Chust“ použiť v roku 2013 vo výške
172 666,83 €,
− nevyčerpané prostriedky z projektu „Hodina deťom“ použiť v roku 2013 vo výške
1 980,57 €,
− nepoužité finančné prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov
zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 143 047,35 €,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 0,33 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 97 863,95 € previesť do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: ---
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Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 426/2013

9. Informatívna správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Bc. Zuzana Krupa,
garant komisie mládeže, školstva, kultúry a poskytovania grantov a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – touto cestou poďakovala ťažko postihnutému Samkovi Andrejčíkovi
a jeho rodine za účasť a víťazstvo na majstrovstvách Európy pre telesne postihnutých v športe
boccia sa stal majstrom Európy v tomto športe. Zabezpečil si tým účasť na MS v Johannesburgu
v Južnej Amerike. A je tu tiež šanca zúčastniť sa aj na paraolympiáde. Samko je študentom Strednej
priemyselnej školy v Snine a môžeme byť na neho hrdí. Ak bude účasť potvrdená, prosí, aby
pomohol finančne každý, kto môže.
Ing. Zdenek Snítil – všetky úľavy z predchádzajúcich rokov športového klubu či inej
organizácie treba uviesť do dôvodovej správy, aby poslanci vedeli, akou nepriamou dotáciou bol
ten-ktorý športový klub alebo iná organizácia podporená – úloha.
Ing. Jozef Savka – prečo nie je žiadosť Červeného kríža, územný spolok Snina o finančnú
dotáciu, predložená na zasadnutie tohto MsZ? Žiadosť prešla už troma komisiami, ktoré odporučili
žiadosť do zastupiteľstva predložiť.
Ing. Jana Rosičová – osobne telefonicky rozprávala s riaditeľkou územného spolku a vysvetlila
jej, že žiadosť bude predložená na zasadnutie MsZ v septembri a to z dôvodu, že dotácia nebola
schválená úpravou rozpočtu. Najbližšia zmena rozpočtu bude predložená až na zasadnutie MsZ
v septembri.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o poskytnutých
dotáciách z rozpočtu mesta Snina v roku 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 427/2013
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10. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 428/2013

11. Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – bol účastný pri výberovom konaní ponúk jednotlivých bánk, čo sa týka
podmienok poskytnutia úveru. Vybraná bola Slovenská sporiteľňa, ktorej podmienky boli pre mesto
najvýhodnejšie. Bolo predložených 6 ponúk. Navrhuje do tohto uznesenia doplniť konkrétne
investičné akcie, ktoré sa budú v tomto roku z tohto úveru realizovať.
Ing. Jana Rosičová – v septembri sa bude predkladať zmena rozpočtu, kde budú presne
vypísané investičné akcie, ktoré sa z tohto úveru budú financovať, pretože pri niektorých akciách
môže pri zmene rozpočtu dôjsť aj k zmene zdrojov financovania.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh Ing. Regeca.
Poslanecký návrh Ing. Regeca:
Do písomného návrhu na uznesenie doplniť bod č. 3 s týmto textom: „čerpanie finančných
prostriedkov z úveru na konkrétnu investičnú akciu schváliť v mestskom zastupiteľstve.“
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
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proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie doplnený o návrh Ing. Regeca.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s prijatím úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s., vo výške maximálne 750 000,- € s dobou
splatnosti 10 rokov na financovanie investičných akcií mesta Snina v zmysle schváleného
rozpočtu mesta Snina na roky 2013 - 2015 v znení jeho zmien (ďalej len „úver“),
2. s podpisom bianko zmenky ako zabezpečenia úveru,
3. čerpanie finančných prostriedkov z úveru na konkrétnu investičnú akciu schváliť v mestskom
zastupiteľstve,
ust an ovuj e
primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby ako štatutárny orgán mesta Snina
uzatvoril so Slovenskou sporiteľňou, a. s., zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu
a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s úverom a jeho zabezpečením.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 429/2013

12. Zadávací dokument pre spracovanie zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. Jana Ihnátová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh p. Vassa.
Poslanecký návrh p. Vassa:
O každom bode hlasovať samostatne.
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: Mgr. Michal Lukša – 1 poslanec
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nehlasoval: --Poslanecký návrh p. Vassa bol schválený. Takže o každom bode zmeny Územného plánu mesta
Snina sa bude hlasovať samostatne.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. výnimku z ust. § 7 ods. 10 Rokovacieho poriadku MsZ v Snine v znení doplnkov č. 1 a č. 2,
2. zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina
s podmienkou, že v súlade s ust. § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady spojené s obstarávaním Zmien
a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina prefinancujú žiadatelia, ktorých výhradná
potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina.
3.1. Europrojekt Lambda 11SK, s. r. o., Pražská 502, Košice - parc. č. C KN 1121/215 a časť
parc. č. C KN 1121/212, 1121/1, k. ú. Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --3.2. Dušan Jankaj, Jesenského 2370, Snina - parc. č. C KN 5735/5, k. ú. Snina,
Ján Haburaj, Komenského 2823/101, Snina - parc. č. C KN 5707/14, 5735/3, 5735/8, k. ú.
Snina,
Milan Podoľák a Marta, Jesenského 2843/191, Snina - parc. č. C KN 5735/7, k. ú. Snina,
R.I.B.L.I.S. – vjab/S2, m s.r.o., Pčoliné 129 - parc. č. C KN 5707/6, 5735/4, k. ú. Snina,
Ján Haragaľ, Študentská 1469, Snina - parc. č. C KN 5707/7, 5721/2, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --3.3. Mgr. Katarína Harmaňošová, Strojárska 1832/93, Snina - parc. č. C KN 247/8, 247/9,
k. ú. Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
nehlasoval: ---
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3.4. Ing. Štefan Grecko, Hámorská 4000/40, Snina - parc. č. C KN 6126/5, 6126/12, k. ú. Snina
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 7 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, JUDr. Jaroslav Koco, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
nehlasoval: --3.5. Peter Vružek, Nad Gichtou 170/9, Zemplínske Hámre - parc. č. C KN 513/1, 513/2,
514/60, k. ú. Snina
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
nehlasoval: --3.6.Jozef Poldruhák, Gen. Svobodu 2487, Snina – parc. č. C KN 5652/7, 5652/8, 5652/27, k. ú.
Snina
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 430/2013

Ing. Marián Kníž – kontrolná komisia navrhuje, aby sa územný plán menil iba raz v roku – úloha

13. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt
„Elektronizácia služieb mesta Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie a realizáciu projektu s názvom „Elektronizácia
predkladaného v rámci výzvy OPIS-2013/1.2/05 (Operačný

služieb Mesta Snina“
program Informatizácia
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spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,
Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej
a regionálnej úrovni),
b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, t. j. vo výške 36 346,48 EUR z vlastných zdrojov,
c) zabezpečenie financovania trvalej udržateľnosti projektu vo výške 14 538,40 EUR/rok v trvaní
5 rokov po skončení realizácie projektu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef
Savka – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 431/2013

14. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina s účinnosťou od 01. 06. 2013 primátorom mesta
Snina Mgr. Michala Juška, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Mgr. Michal Juško – 26 rokov pôsobí v meste Snina ako učiteľ a verí, že funkciu riaditeľa
zvládne k spokojnosti všetkých.
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 432/2013
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15. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy, Ul. Palárikova 1630/29, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Materskej školy, Ul. Palárikova 1630/29, Snina s účinnosťou od 01. 07. 2013 primátorom mesta
Snina Mgr. Ľubicu Ižákovú, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 433/2013

16. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy, Ul. 1. mája 12, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie riaditeľa
Základnej školy, Ul. 1. mája 12, Snina s účinnosťou od 21. 08. 2013 primátorom mesta Snina
PaedDr. Evalda Štofíka, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 434/2013
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17. Zrušenie uznesenia MsZ č. 67/2011 zo dňa 23. 06. 2011 – cestovný poriadok do RO
Rybníky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – ako bude verejnosť vedieť, že došlo k zmene v cestovnom poriadku
v prípade nepriaznivého počasia? Treba niekde vylepiť, že tento deň autobus nepremáva.
Ing. Jana Rosičová – ťažko dopredu vedieť, aké bude počasie a či autobus pôjde alebo nie. Ak
bude pršať, autobus premávať do RO Rybníky nebude.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 67/2011 zo dňa 23. 06. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 435/2013

18. Zrušenie uznesenia MsZ č. 68/2011 zo dňa 23. 06. 2011 – súhlas s prevodom práv
vecného bremena
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 68/2011 zo dňa 23. 06. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
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nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 436/2013

19. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – Návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a Bc. Zuzanu Krupa, asistentku primátora,
z funkcie garanta komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov, kde bola
zvolená uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011, v o l í Bc. Zlaťu Fundákovú, finančné
oddelenie, za garanta komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov
s účinnosťou od 09. 07. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 437/2013

20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č.
CKN 5712/11 – Kapraľ Michal
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – prečítal stanovisko výstavby k danému materiálu.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
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obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 5712/11, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 258 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, v lokalite RO Sninské Rybníky, pred hotelom Kamei.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 438/2013

21. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
– odpredaj pozemkov parc. č. CKN 6875/3, CKN 6875/6 a časti CKN 6875/7
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob 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 časti
nehnuteľností pozemkov: parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 312 m2, parc.
č. CKN 6875/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 221 m2, parc. č. CKN
6875/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere 161 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlého pozemku parc. č. CKN 6875/2
a pozemku parc. č. CKN 6875/1 v k. ú. Snina – Annu Gabrišovú, trvale bytom Snina a Jozefa
Gabriša a manželku Annu Gabrišovú, obaja bytom Snina a vlastníka priľahlého pozemku parc. č.
CKN 6876/2 a CKN 6876/1, k. ú. Snina – Dušana Frimmera, bytom 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo dotknutí vlastníci vyššie uvedených pozemkov
dlhodobo užívajú parcely č. CKN 6875/3 a CKN 6875/6 ako záhrady, ktoré v minulosti vlastnili
ich predkovia a chcú si ich aj majetkovo právne vysporiadať. Na svojich priľahlých parcelách majú
postavené rodinné domy a chcú si vykonať terénne úpravy aj na predmetných pozemkoch z dôvodu
odvodnenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
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Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 439/2013

22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – kúpa pozemku parc. č. CKN
1256/3 a časti pozemku parc. č. CKN 3958/14 – Gerboc, Halamková
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zámer prevodu nehnuteľného majetku do
vlastníctva obce – kúpu nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. CKN 1256/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 99 m2, zap. na
LV č. 5335, k. ú. Snina, vo vlastníctve Pavla Gerboca, trvale bytom Snina, ktorý slúži ako
prístupová cesta, za cenu všeobecnej hodnoty,
- časti pozemku (cca 10 m2) parc. č. CKN 3958/14, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 444 m2, zap. na LV č. 1843, k. ú. Snina, vo vlastníctve Kataríny
Halamkovej, trvale bytom Snina, za cenu všeobecnej hodnoty
s tým, že náklady spojené s kúpou pozemkov budú znášať žiadatelia o vysporiadanie prístupovej
cesty k svojim rodinným domom a kúpnu cenu pozemkov uhradí Mesto Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 440/2013
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23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť
parc. č. CKN 1121/215, CKN 1121/212, CKN 1121/1 – Europrojekt Lambda 11SK,
s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Jaroslav Koco – nemalo ísť o prípad hodný osobitného zreteľa?
JUDr. Ján Paľovčík – pri priamom predaji platí zo zákona podmienka, že nehnuteľnosť musí
byť presne identifikovaná, aby nemohla byť zamenená s inou nehnuteľnosťou. Keďže v súčasnej
dobe neexistuje táto parcela samostatne vedená na katastrálnom úrade, na základe schváleného
zámeru sa dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie parcely, určí sa všeobecná hodnota
pozemku, a ak cena bude vyššia ako 40 000 €, nebudeme ju môcť odpredať priamym predajom.
Potom sa rozhodneme, či sa pozemok odpredáme formou verejnej obchodnej súťaže alebo formou
osobitného zreteľa.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku
obce a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým
posudkom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom prevodu sú časti nehnuteľností pozemkov:
- parc. č. CKN 1121/215, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 687
m2,
2
- parc. č. CKN 1121/212, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 048 m
2
- parc. č. CKN 1121/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 102 m ,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Komenského v blízkosti
OC TESCO.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 441/2013
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24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zámenou z dôvodu osobitného
zreteľa s Rímskokatolíckou cirkvou Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
(na zasadnutie prišla Ing. Daniela Galandová – 13.40 hod. – spolu 17 poslancov)
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h 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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre
prevod - zámenu vlastníctva nehnuteľného majetku. Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti
v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina:
- stavba -Výmenníková stanica fara so s. č. 747, postavená na pozemku parc. č. CKN
182/2
- Basketbalové ihrisko s príslušenstvom bez pozemku, postavené na parcele č. CKN
182/4,
zapísané na LV č. 3378, k. ú. Snina a nehnuteľnosti pozemkov zap. na LV č. 3378, k. ú.
Snina, vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II.
858/1, 069 01 Snina a to:
- parc. č. CKN 1934/11, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 295 m2, ktorý
vznikol GP č. 46053328-29/2013 zo dňa 18. 06. 2013 vyhotoviteľa GeoReal East,
s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, z pozemku parc. č. CKN 1934/1, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 15 555 m2,
- pozemky pod kaplnkami:
- parcela č. CKN 1934/3, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 10 m2,
- parcela č. CKN 1934/4, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/5, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/6, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/8, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/9, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/10, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 8 m2,
zapísané na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne vysporiadanie, nakoľko
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, vlastní
pozemok parc. č. CKN 1934/1 o výmere 15 555 m2, na ktorom sa nachádza mestský cintorín a na
druhej strane Basketbalové ihrisko na pozemku parc. č. CKN 182/2 a budovu – Výmenníkovú
stanicu fara so s. č. 747, kde má farnosť kotolňu, postavenú na parcele č. CKN 182/2, vlastní Mesto
Snina.
b) Zmluvný prevod – zámenu nehnuteľností:
- vo vlastníctve: Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, zap. na LV 3200, k. ú. Snina a to:
stavba -Výmenníková stanica fara so s. č. 747, postavená na pozemku parc. č. CKN 182/2,
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ktorý je zap. na LV č. 3378, k. ú. Snina a Basketbalové ihrisko s príslušenstvom bez pozemku,
postavené na parcele č. CKN 182/4, zapísané na LV č. 3378, k. ú. Snina,
a
- vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Snina, pričom ide o nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1934/11, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 3 295 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-29/2013 zo dňa 18. 06. 2013
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, z pozemku parc. č.
CKN 1934/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 15 555 m2, zap. na LV č. 3378, k. ú.
Snina a nehnuteľnosti pozemkov pod kaplnkami č. 1 – 8:
- parcela č. CKN 1934/3, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 10 m2,
- parcela č. CKN 1934/4, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/5, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/6, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/8, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/9, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 9 m2,
- parcela č. CKN 1934/10, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 8 m2,
zapísané na LV č. 3378, k. ú. Snina, vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina.
Zámena nehnuteľností je bezodplatná. Úhrada všetkých nákladov spojených s vyhotovením
znaleckých posudkov, geometrických plánov a nákladov s vkladom do katastra nehnuteľností
uhradia Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina a mesto Snina rovnakým podielom.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Zdenek Snítil – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 442/2013

25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/99 – Ondrej
Petrišin
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
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
2140/99, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 18 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 46053328-2/2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, overeného dňa 01. 02. 2013 Správou katastra Snina pod G1-9/2013, z pozemku parcelné
číslo CKN 2140/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 766 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 380 ,- €, t. j. 21,11 €/m2, určenú na základe znaleckého
posudku č. 16/2013 zo dňa 18. 03. 2013 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej
2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN č. 110/20111 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre Ondreja Petrišina, rod. Petrišin, trvale
bytom 069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradí 100,50 € za vyhotovenie geometrického plánu, 40,€ za vypracovanie znaleckého posudku a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN 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 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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 443/2013

26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/98 – Peter
Kosť
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie právne, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
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
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2140/98, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 17 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 46053328-2/2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, overeného dňa 01. 02. 2013 Správou katastra Snina pod G1-9/2013, z pozemku parcelné
číslo CKN 2140/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 766 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 360 ,- €, t. j. 21,17 €/m2, určenú na základe znaleckého
posudku č. 16/2013 zo dňa 18. 03. 2013 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Němcovej
2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 15 ods. 1 VZN č. 110/20111 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre Petra Kosťa, rod. Kosť, trvale bytom
069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradí 100,50 € za vyhotovenie GP, 40,- € za vypracovanie
znaleckého posudku a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN 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 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: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 444/2013

27. Správa o účasti poslancov MsZ v komisiách verejného obstarávania
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Daniela Galandová – k tomuto materiálu elektronicky spracovala tabuľku, ktorú ukázala
na obrazovke. Tento materiál bol spracovaný na základe podnetu poslancov. Dáva návrh, aby sa
učili poslanci z jednotlivých klubov, ktorí budú určovať, ktorí poslanci a na ktorom verejnom
obstarávaní sa zúčastnia. Svoj návrh predkladá ako poslanecký návrh.
JUDr. Ján Paľovčík – keďže od 01. 07. 2013 platí rozsiahla novela zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní, preto navrhuje, aby v septembri bol predložený doplnok k VZN mesta
Snina č. 110/2011, kde bude zapracované menovanie komisií pre verejné obstarávania. Komisia
môže byť menovaná, až keď je známy zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Komisia
nemôže byť menovaná vopred.
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Mgr. Katarína Harmaňošová – súhlasí s návrhom Ing. Galandovej, ale nech je za zvolávanie
poslancov do komisií zodpovedný menovaný poslanec, nie úrad. Potom si urobíme tabuľku, aby
sme vedeli, koľko poslancov prišlo na verejné obstarávanie a koľko nie.
MUDr. Jozef Homza – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Doplniť písomný návrh na uznesenie o text: „s ch v a ľ u j e
určovanie členov – poslancov v komisiách pre verejné obstarávanie:
Mgr. Michal Lukša, MBA za SMER – SD,
Anton Vass za KDH a SDKÚ,
Ing. Jozef Savka za NEKA.“

poslancov zodpovedných za

Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav
Matis, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
proti: –
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
nehlasoval: --Poslanecký návrh Ing. Galandovej nebol schválený.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o účasti poslancov
v komisiách verejného obstarávania realizovaných Mestským úradom v Snine v roku 2012.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 445/2013

28. Správa o neukončených súdnych sporoch mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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JUDr. Jaroslav Koco – chce sa opýtať na súdny spor pod poradovým č. 2 – Žalobca Michal
Merga – Sukmont o úhradu postúpenej pohľadávky vrátane prísluš. vo výške 136 956,34 €. Uznalo
túto pohľadávku aj mestské zastupiteľstvo? Počul, že p. Merga sa vyjadril, že ak mesto od neho
odkúpi kaštieľ, on si túto pohľadávku nárokovať nebude.
JUDr. Ján Paľovčík – uznesenie mestského zastupiteľstva o uznaní pohľadávky neexistuje.
Existuje iba uznesenie o mimosúdnom vyrovnaní. Nemá vedomosť o predmetnom vyjadrení p.
Mergu.
JUDr. Jaroslav Koco – prosí, aby mu bolo predložené toto uznesenie – úloha.
Ing. Jaroslav Regec – mrzí ho iba jeden súdny spor, ktorý sme prehrali a ide
o neopodstatnené prepustenie pracovníčky ZŠ P. O. Hviezdoslava. Preto prosí, aby bola vyvodená
zodpovednosť človeku, ktorý to spôsobil – úloha.
JUDr. Jaroslav Koco – chce vedieť, či bola podpísaná ručiteľská zmluva súkromnej
spoločnosti, či sa úver splatil riadne a včas a žiada, aby táto zmluva bola poslancom predložená –
úloha.
Ing. Štefan Milovčík – na najbližšie zasadnutie bude k tomuto súdnemu sporu predložená
podrobná správa. Keď sa mal ten úver splácať v rokoch 2002 – 2006, nebol primátorom.
Ing. Daniela Galandová – žiada predložiť, kto bol v rokoch 1995 – 2001 právnikom a hlavným
kontrolórom na mestskom úrade – úloha.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o neukončených súdnych
sporoch mesta Snina k 31. 05. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 446/2013

29. Informatívna správa z vykonania previerky prevodov nehnuteľného majetku mesta
Snina podľa § 9 a 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za obdobie od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu z vykonania
previerky prevodov nehnuteľného majetku mesta Snina podľa § 9 a 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí za obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 vykonanú Okresnou prokuratúrou
Humenné.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 447/2013

30. Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš za rok 2012 a Plán práce Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš na rok 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 448/2013
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31. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Maškulík - náčelník MsP, JUDr. Ján Paľovčík – vedúci oddelenia právneho, správy majetku
a služieb, Ing. Jana Makajová – vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie výstavby, ÚP,
ŽP a SP.
Ing. Daniela Galandová – materiál je takmer totožný s materiálom predkladaným koncom
roka. Ak to má mať nejakú výpovednú hodnotu, malo by tam byť aj nejaké porovnanie so stavom
v minulom roku.
Mgr. Ľubov Reháková – chce poukázať na sťažnosti občanov na správanie sa, zgrupovanie
rómskych spoluobčanov a znečisťovanie prostredia v parku pred kostolom. MsP bude mať teraz
oporu vo VZN o verejnom poriadku. Ďalej chce poukázať na to, že p. Pašek dal výpovede
obyvateľom obytných domoch 1610 na Ul. Palárikovej a 1462 na Študentskej ulici, ktorých je
vlastníkom.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
situácie na sídlisku I a II.

informatívnu správu k riešeniu

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č.449 /2013

32. Návrh koncepcie využitia hospodárskej budovy malého kaštieľa
Písomný materiál predložil PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Snina. Spracovala PaedDr. Daniela Kapraľová, kurátorka.
Mgr. Ľubov Reháková – myslí si, že lepší návrh na využitie malého kaštieľa ani nemôže byť.
Ing. Daniela Galandová – komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce
s podnikateľmi 2-krát žiadala, aby sa budova malého kaštieľa a historického parku dala zapísať do
zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Z akého dôvodu sa iniciuje iba zapísanie budovy malého
kaštieľa?
PhDr. Daniel Andráško – mestské kultúrne stredisko je iba správcom majetku. Ale je na
poslancoch, aby rozhodli, či do zoznamu národných kultúrnych pamiatok má ísť aj park.
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Ing. Jozef Savka – prečo potom bol na zasadnutie MsZ predložený návrh na predaj malého
kaštieľa a prebiehali rokovania s p. Muchom o jeho odpredaji?
Ing. Štefan Milovčík – odpredaj malého kaštieľa nebol návrh úradu, išlo o poslanecký návrh.
Ing. Daniela Galandová – k tomuto materiálu predkladá poslanecký návrh – požiadať o zápis
do zoznamu národných kultúrnych pamiatok aj historický park, nie iba budovu malého kaštieľa.
Ing. Lýdia Gičová – podnet na zápis budovy malého kaštieľa do tohto zoznamu podal Krajský
pamiatkový úrad a nie mestský úrad. Na základe odporúčania komisie, ktorá zasadá na Ministerstve
kultúry SR, sa spracuje žiadosť – návrh na zápis objektu do zoznamu národných pamiatok
a následne správnym konaním sa vydáva rozhodnutie, kde je možné podať odvolanie.
Ing. Štefan Milovčík – takýmto istým spôsobom sa bude postupovať aj pri zápise každého
pozemku historického parku.
MUDr. Jozef Homza – keďže Ing. Galandová svoj poslanecký návrh nepredložila písomne,
prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
budovy malého kaštieľa.

s ch v a ľ u j e

návrh koncepcie využitia hospodárskej

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 450/2013

33. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1379 a stavby so
s. č. 72 – Ján Mucha
Písomný materiál predložili a spracovali JUDr. Jaroslav Koco a Mgr. Erik Cap, poslanci MsZ
Snina.
Písomný návrh na uznesenie:
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 1379,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 261 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta, za cenu 7 830,- €, t. j. 30,- €/m2, určenú na základe znaleckého posudku č. 8/2013
zo dňa 25. 02. 2013 znalca Ing. Jozefa Galandu, Ul. Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo
väzbe na § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
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a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a odpredaj hospodárskej budovy so s. č. 72,
postavenej na parc. č. CKN 1379 a zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu
9 640,- € určenú na základe znaleckého posudku č. 8/2013 zo dňa 25. 02. 2013 znalca Ing. Jozefa
Galandu, Ul. Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, pre Jána Muchu, rod. Mucha, trvale bytom
Belá nad Cirochou, s tým, že kupujúci uhradí 124,- € za vypracovanie znaleckého posudku
a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
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 zákona 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) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.
34. Investičný zámer „Výstavba umelej trávnatej plochy“ v areáli MFK Snina na sídl. I
Písomný materiál predložili a spracovali Mgr. Michal Lukša, MBA a Ing. Jaroslav Regec,
poslanci MsZ v Snine.
Ing. Jaroslav Regec – ako jeden z predkladateľov tohto materiálu podal bližšie informácie
k predkladanému materiálu.
Ing. Daniela Galandová – chce sa spýtať poslancov, aký je predpokladaný finančný náklad.
Tento materiál nebol prerokovaný v komisiách. Mohol byť prerokovaný aspoň vo finančnej
komisii. Čo bude s projektom hokejovej haly?
Ing. Jaroslav Regec – ide iba o investičný zámer a teraz nevie povedať, koľko to bude stáť.
Predpokladaný náklad je cca 300 000 €. Vo finančnej komisii to doteraz nebolo predložené
z dôvodu, že ide o investičný zámer a teraz neriešime financovanie. Bolo to prerokované v komisii
výstavby, ktorá tento materiál podporila.
Mgr. Michal Lukša, MBA – predpokladá sa okrem finančnej účasti mesta Snina aj s finančnou
účasťou vládneho splnomocnenca pre šport a časť zemných prác sa zrealizuje svojpomocne, resp.
sponzorsky miestnymi stavebnými spoločnosťami.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina 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 „Výstavba umelej
trávnatej plochy“ v areáli MFK Snina na sídlisku I v Snine. Investičný zámer tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 451/2013

36. Zámer prenájmu Telocvične s. č. 1406 – T18 postavenej na parc. č. KN – C 7527/6
a pozemku parc. č. KN – C 7527/6, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Mgr. Erik Cap,
poslanec MsZ.
Ing. Štefan Milovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Ing. Marián Kníž – proti zámeru nemá nič, ale čoraz častejšie sa na zasadnutie predkladajú
výnimky z prijatého Rokovacieho poriadku MsZ v Snine.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
A/ Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
výnimku z ustanovenia § 3 ods. 11
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine a súhlasí s predložením tohto materiálu na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Snine dňa 09. 07. 2013,
B/ 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 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 je:
- stavba, telocvičňa súp. číslo 1406, postavená na parc. č. KN – C 7527/6 , zastavané plochy
a nádvoria,
- pozemok parcelné č. KN – C 7527/6, o výmere 1 011 m², druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria,
zapísaného na liste vlastníctva č. 3200, v katastri nehnuteľností Správy katastra Snina, pre okres
Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina, pre Jána Muchu, rod. Mucha, trvale bytom Belá nad
Cirochou, na dobu 20 rokov, ktorý požiadal o prenájom vyššie citovaných nehnuteľností za
nájomné 1,- €/rok, za účelom rekonštrukcie a sfunkčnenia celého objektu vrátane vybudovania
umelej trávnatej plochy na vlastné náklady s príp. dotáciou mesta s tým, že po jeho rekonštrukcii
bude objekt slúžiť príprave a tréningovým procesom najmä mladých futbalistov, ale aj iným
športovým aktivitám. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o nehnuteľnosti
účelové, v súčasnosti v zlom technickom stave a z tohto dôvodu nevyhovujúce pre užívanie a mesto
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na opravu tohto zariadenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 452/2013

35. Určenie platu primátora mesta
Písomný materiál predložili a spracovali Mgr. Michal Lukša, MBA a Mgr. Ľubov Reháková,
poslanci MsZ v Snine.
Ing. Štefan Milovčík – poprosil Mgr. Ľubov Rehákovú, aby počas prerokovania tohto
materiálu pokračovala vo vedení zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Mgr. Ľubov Reháková – plat primátora musíme schvaľovať každoročne. Pevná výška platu
ostáva nezmenená, nemí sa iba výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, od ktorej sa výška platu prepočítava.
Ing. Daniela Galandová – platy by sa mali v rámci vyhláseného memoranda zmrazovať a nie
zvyšovať. Berie všetky pozitívne aktivity primátora mesta, ale mala by byť splnená aj úloha 100 %
výberu daní od obyvateľov a podnikateľov.
Ing. Jana Rosičová – mesto robí všetko preto a uplatňuje si všetky zákonné spôsoby, aby sme
svoje dane vymohli v plnej výške, ale ak ide firma do konkurzu, dostaneme iba časť dlžnej sumy.
Toto ovplyvniť nevieme.
Ing. Jozef Regec – ak nemáme vážne výhrady k práci primátora, je potrebné tento návrh
podporiť. Dane nepatria k tomuto materiálu.
MUDr. Jozef Homza – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 30 %, t. j. 3 025,- € s účinnosťou od 01. 07. 2013,
r u š í uznesenie MsZ č. 260/2012 zo dňa 13. 06. 2012 nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek
Snítil, Anton Vass – 10 poslancov
proti: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
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zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing.
Jozef Savka – 5 poslancov
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo

uznesenie č. 453/2013

Vedenia zasadnutia mestského zastupiteľstva sa opäť ujal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík.
37. Interpelácia poslancov
Ing. Jana Rosičová – odpovedala Ing. Galandovej ohľadom právnikov a hlavného kontrolóra
zamestnaných na mestskom úrade v rokoch 1995 - 2001:
- právnici:
11. 04. 1995 – 31. 03. 1997 JUDr. Dušan Koleň
03. 03. 1997 – 04. 09. 2003 JUDr. Marián Bacák
- hlavný kontrolór:
01. 04. 1993 – 31. 03. 2003 Ing. Katarína Gerbocová
od 01. 04. 2003 Ing. Pavol Marinič
Ing. Jozef Savka – detské ihrisko na Table je medzi dvoma cestami, preto je potrebné
vybudovať na tomto ihrisku nejaké zábrany – úloha;
- žiada o vysvetlenie prijatého dodatku k zmluve ohľadom ČOV.
JUDr. Ján Paľovčík – dodatok sa týkal iba zosúladenia súpisných čísel pre kataster, všetky
ostatné náležitosti ostali nezmenené.
Ing. Jaroslav Regec – chce sa opýtať, či rekonštrukcia Domu pokojnej staroby, ktorá prebieha
z finančných prostriedkov EÚ, ide podľa záväzného časového harmonogramu, lebo ak nie, vieme,
čo by hrozilo mestu, ak by sme nedokázali zrealizovať tento euro projekt včas. Hrozilo by, že by
nebola refundácia finančných prostriedkov, čiže spätné navrátenie finančných prostriedkov, ktoré
sme investovali do tejto stavby. Suma je pomerne veľká, asi 1 mil. € a ani si nevie predstaviť, čo by
to znamenalo pre náš rozpočet a ďalšie úverové zaťaženie – táto téma nie je jednoduchá, preto prosí
o písomnú odpoveď;
na poslednom pracovnom stretnutí sa zaujímal, či je skládka tuhého komunálneho odpadu
stabilná, vzhľadom k tomu, že sa nachádza na zosuvnom území a či nedochádza k pohybu skládky
alebo či nedochádza k negatívnym vplyvom, čo sa týka ohrozenia životného prostredia. Vtedy
dostal informáciu od primátora mesta aj od konateľa VPS Snina, s. r. o., ktorú akceptoval.
Medzitým dostal ďalšie informácie. Mesto k Územnému konaniu spoločnosti LOMY SV, s. r. o., zo
dňa 31. 12. 2009 vydalo stanovisko, na základe ktorého spoločnosť LOMY SV, s. r. o., doplnila
sieť existujúcich kontrolných bodov. Boli doplnené dva inklonometrické vrty v hĺbke 10 metrov,
ktoré majú sledovať aktivity svahových deformácií v prúdovom zosuve severozápadne od skládky.
Bolo povinnosťou tejto spoločnosti poslať túto dokumentáciu mestu. Vo všeobecnosti má iba tú
informáciu, že v marci bol založený základný vrt a že v minulom roku boli ešte dve kontrolné
merania a teraz v máji bolo ešte jedno kontrolné meranie. Nevie výsledky týchto meraní. Chce
vedieť, či tieto merania hovoria o tom, či nám nehrozí zosuv skládky prípadne nejaký ekologický
problém. Prosí, aby mu boli tieto informácie potvrdené, prípadne doplnené písomne – úloha.
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Ing. Štefan Milovčík – v roku 2009 išli opakované žiadosti spoločnosti LOMY SV, s. r. o.,
nielen o merania, dokonca pri ďalších žiadostiach v roku 2010 - 2011, keď sa vlastníkom
kameňolomu stal iný vlastník, sme odmietli vydať súhlas na doťaženie, pretože sme predpokladali,
že či pri odstreloch nemôže dôjsť k seizmickým otrasom a narušeniu územia a podmienili sme to
tými vrtmi. Presnú chronológiu dáme písomne.
čo sa týka rekonštrukcie Družby teda výstavby Domu pokojnej staroby – cez elektronickú
aukciu sme nemohli vybrať inú spoločnosť než tú s najnižšou cenou, keďže v zmysle zákona je pri
elektronickej aukcii podmienkou práve najnižšia cena, teda firmu EURO-BUILDING, a. s. Keďže
sme mali obavy, či sa dodrží termín ukončenia stavby, preto sme urobili rýchle a účinné opatrenia
na predĺženie a zmenu termínu. Firma sa pokúšala od zmluvy odstúpiť. Zmluvy a dodatky
k posunutému termínu sú zabezpečené. Denne sa na stavbe robia kontrolné dni. Zo strany mesta nie
je zanedbané nič. Samozrejme, Ing. Regec dostane odpoveď k tejto problematike písomne.
Ing. Marián Kníž – napriek tomu, že jeho návrh na uznesenie nebol schválený, žiada, aby
k interpeláciám poslancov od roku 2010 bolo zaujaté písomné stanovisko, ako to bolo realizované
a dôvody nezrealizovania niektorých interpelácií – úloha.
Ing. Pavol Marinič – reálne to nie je možné. Veď poslanci, ktorí nanášajú interpeláciu, vedia,
či sa táto interpelácia splnila alebo nie. Ak nebola splnená, je potrebné na najbližšom zasadnutí
MsZ pýtať sa, v čom je problém, prečo sa to nesplnilo a úrad dá odpoveď.
Ing. Zdenek Snítil – betónové kocky, ktoré boli smerom k Jasu (popri budove úradu práce)
rozobral vlastník pozemku. Ľudia si vyšliapali nový chodník, pretože tadiaľ jednoducho chodiť
budú. Chce sa opýtať, či sa tento chodník vyloží týmito betónovými kockami – úloha;
- dáva do pozornosti pomenovanie nemocnice po MUDr. Hoffmanovi– úloha;
- navrhuje, aby na najbližší kontrolný deň na Družbe boli pozvaní aj poslanci MsZ– úloha.
Ing. Daniela Galandová – bolo zasadnutie komisie pre pamätihodnosti?
Mgr. Katarína Harmaňošová – komisia bude zasadať na budúci týždeň.
Mgr. Erik Cap – ako je to s detskými ihriskami na Ul. Kukučínovej a na sídl. II?
Ing. Štefan Milovčík – zajtra bude rokovacie konanie, potom podáme informáciu. Pri
súčasnom vývoji podielových daní by sme mali pravdepodobne dostať o 192 tis. € menej. Je to
veľký zásah a budeme sa musieť poradiť. Budeme si musieť dosť radikálne obmedziť isté veci.
Vybudovali sme v meste 8 detských ihrísk, čo nie je málo. Ale pri poklese podielových daní to nie
je až taká dôležitá vec, bez ktorej by sme istý čas nemohli byť.
pán Grundza – je škoda, že tu nie je pán Pašek, pretože pred dvoma týždňami im oznámil, že
ich chce vysťahovať. Ide o 20 alebo 30 rodín. Dal si urobiť novú kúpeľňu a plastové okná, čo stálo
dosť veľa peňazí. Čo majú teraz robiť? Stará sa o kosenie pri bytovom dome. Pán Pašek však do
tejto bytovky za 17 rokov nič neinvestoval. Dlh v tejto bytovke nerastie, pretože, ak tam niekto aj
mal dlh, pani Makajová im začala strhávať platby.
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38. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
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