ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 13. 01. 2012

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnený:

Ing. Zdenek Snítil

Program:
1. Oznámenie o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 173/2012 zo dňa 05. 01. 2012
Zasadnutie Mestskej rady v Snine bolo zvolané telefonicky. Otvoril ho a viedol Ing. Štefan
Milovčík, primátor mesta.
Hlasovanie za program:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovateľ: Ing. Marián Kníž
Zapisovateľka: Monika Dunajová

1. Oznámenie o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 173/2012 zo dňa 05. 01. 2012
Ing. Štefan Milovčík – prítomným členom mestskej rady oznámil, že nepodpísal uznesenie
MsZ č. 173/2012 zo dňa 05. 01. 2012 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina. Dôvod nepodpísania tohto
uznesenia je ten, že návrh schváleného VZN nebol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli
mesta 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Ďalej prítomným členom mestskej rady oznámil, že sa dňa 26. 01. 2012 bude konať zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Keďže od 01. 01. 2012 menoval Mgr. Michala Lukšu za druhého
zástupcu primátora mesta Snina, je potrebné, aby sa poslanci medzi sebou dohodli na zložení
mestskej rady, pretože mestská rada má byť 6-členná a zástupcovia primátora sú členmi mestskej
rady zo zákona.
Prítomných členov rady informoval o stretnutí s projektantom na prestavbu modrého bazéna
v RO Rybníky, ktoré sa bude konať dňa v utorok 17. 01. 2012 o 11.00 hod. Pozvánky išli všetkým
poslanom mestského zastupiteľstva.
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Ing. Jozef Savka – čas 11.00 hod. nie je vyhovujúci hlavne pre pracujúcich poslancov.
Vhodnejší čas by bol okolo 13.00 alebo 14.00 hod. Čo sa týka zloženia mestskej rady, ak sú obaja
zástupcovia menovaní na polovičný úväzok, prečo by mali byť obaja členmi mestskej rady?
Ing. Jana Rosičová – čas stretnutia si určil projektant. Preveríme, či obaja zástupcovia, ak sú na
polovičný úväzok, majú byť členmi mestskej rady.
Ing. Jozef Savka – prosí, aby poslancom bolo písomne oznámené, ktoré uznesenie p. primátor
nepodpísal.
Ing. Jana Rosičová – všetkým poslancom bolo e-mailom posielané oznámenie o tom, ktoré
uznesenie nebolo p. primátorom podpísané, pretože ako kópiu to Mgr. Harmaňošová posielala aj
jej.
Ing. Jozef Savka – písomné oznámenie je možné poslancom poslať aj poštou alebo vhodiť do
ich schránky v budove mestského úradu.
Všetci prítomní členovia rady vzali oznámenie o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 173/2012 na
vedomie.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 13. 01. 2012

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Ing. Marián Kníž

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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