ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 27. 09. 2011
Prítomní:

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

Ospravedlnený:
Prizvaní:

Ing. Zdenek Snítil

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Metod Kamlár, MsP Snina
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
Zuzana Krupa, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o sadzbách za tento prenájom
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o zásadách
hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
4. Doplnok č. 3 k VZN č. 101/2009 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
5. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 a 47/2011
zo dňa 19. 05. 2011 – návrh členov do komisií MsZ v Snine
6. Informatívna správa o konaní 9. ročníka festivalu Rock pod Kameňom
7. Zrušenie uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 2011
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8. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2011
9. Návrh pre poskytnutie dotácie pre MFK Snina
10. Návrh na poskytnutie dotácie pre Galériu Andrej Smolák Snina
11. Finančný príspevok na zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej Slovenským Červeným
krížom, Územným spolkom Snina
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1)

Otvorenie

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

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Mgr. Ľubov Reháková – navrhuje z programu stiahnuť materiál č. 4 z dôvodu, že tento
doplnok nebol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenom termíne.
MUDr. Igor Latta – navrhuje do programu zaradiť materiál č. 13 A) – Zrušenie uznesenia MsZ
č. 91/2011 zo dňa 20. 09. 2011.
Ing. Jaroslav Regec – doplnenie bodu 13 A) do programu by mal byť v zmysle rokovacieho
poriadku predložený písomne.
MUDr. Igor Latta rozdal poslancom písomný návrh ohľadom zrušenia uznesenia MsZ č.
91/2011.
Hlasovanie za stiahnutie mat. č. 4 z programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková – 10 poslancov
proti: MUDr. Mária Kostelníková, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4
poslanci
Hlasovanie za zaradenie mat. č. 13 A) do programu:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Anton Vass –
10 poslancov
proti: –2

zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 7 poslancov
Hlasovanie za program aj so zmenami:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

MUDr. Máriu Kostelníkovú
Mgr. Michala Lukšu
Mgr. Jaroslava Koca

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša – 3 poslanci
Za overovateľov zápisnice určujem:

MUDr. Igora Lattu
Ing. Jozefa Savku

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o sadzbách za tento prenájom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – dnes ráno obdržal zápisnicu z komisie výstavby, ktorá predložila 5
pripomienok, ktoré prečítal. Odovzdá ich aj návrhovej komisii a po schválení budú zapracované do
textu VZN. Pripomienky hlavného kontrolóra a Ing. Jaroslava Regeca boli zapracované.
Ing. Daniela Galandová - § 25 ods. 2 – nájom bytov vo vlastníctve mesta. Je tam suma 1 000,€ - nie je táto suma privysoká? Navrhuje upraviť aj text, ktorý je v tomto odstavci.
JUDr. Ján Paľovčík – 1 000,- € je preto, lebo ide o výšku trojmesačného nájomného. Ak niekto
mešká s nájmom, výzvy sa posielajú.
Ing. Daniela Galandová – sťahuje svoj poslanecký návrh.
Ing. Jozef Savka – chce sa opýtať práve na ten vypustený § 5, ktorý riešil zákon. V tomto
návrhu nie sú zohľadnené účely prevádzkovania sociálnych služieb, školských a predškolských
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zariadení, kultúrnych a osvetových zariadení. Na krytie dostávajú časť finančných prostriedkov od
štátu alebo VÚC. Na území mesta máme tri sociálne zariadenia. Nie sú tu spomenuté a ak áno, táto
činnosť nemôže byť vykonávaná, pretože nie je možné nájom v takejto výške, ako je uvádzaný
v návrhu VZN, utiahnuť. Je potrebné dopracovať aj to, čo bolo zákonom zrušené, ale pre potreby
mesta. Aj štát, keď vo svojich priestoroch dáva prenájom, dáva ich v takej výške, ako je v meste
obvyklé.
Ing. Jana Rosičová – tento paragraf bol vypustený z dôvodu, že nariadenie ministerstva
financií, ktoré platilo, bolo zrušené ešte 01. 01. 2005. Ak bude poslanecký návrh, môžeme to
doplniť do § 4 ods. 1, kde môže byť určený nájom iný pre školy a školské zariadenia, ktoré sú
v priestoroch prenajímané mestom.
Ing. Jozef Savka – navrhuje pripraviť doplnok k VZN ohľadom prenájmu priestorov, ktoré boli
riešené vo vypustenom § 5 – úloha.
Mgr. Jaroslav Koco – prečítal pripomienky komisie výstavby.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mgr. Jaroslav Koco – prečítal upravený písomný návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
a o sadzbách za tento prenájom. Text všeobecne záväzné nariadenia tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 109/2011

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
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JUDr. Ján Paľovčík – komisia výstavby predložila aj k tomuto VZN pripomienky, ktoré
prečítal a taktiež ich predloží návrhovej komisii. Pripomienky z ostatných komisií boli zapracované.
Ing. Daniela Galandová - § 6 ods. 4 – suma 3 000,- € - táto suma je príliš vysoká. Prax aj
v súkromných firmách je taká, že majetok je vyradzovaný až vtedy, keď je jeho zostatková hodnota
nulová. Predkladá návrh, aby bola táto suma 3 000,- € za jeden kus majetku nahradená slovným
spojením „ak je jeho zostatková hodnota nulová“. Vtedy nech má p. primátor právo rozhodnúť
o jeho vyradení. Vo firmách je to bežné.
JUDr. Ján Paľovčík – v predchádzajúcom VZN č. 30/1995, ktoré platilo do roku 2007, mal
primátor právo takto postupovať do výšky 500 000,- Sk a riaditeľ podniku do výšky 100 000,- Sk.
Teraz je návrh iba 3 000,- €. Nie je v tom žiadny úmysel ani zámer.
Emília Mydlová - § 18 bod 5 bod a) a b) sú totožné. V bode b) asi malo byť „vyššia“. Treba to
opraviť.
Ing. Jaroslav Regec – čo je zostatková hodnota? Chýba presnejšia definícia. Nemyslí si, že
suma 3 000,- € za kus bola vysoká, pretože primátor môže konať iba na základe odporúčania
inventarizačnej komisie, ktorej členovia sú aj poslanci. Nevidí tu žiadne riziko zneužívania
právomoci.
Ing. Daniela Galandová - § 27 ods. 4 písm. m) a n) – týkajú sa majetku nemocnice a VPS –
sumy sú vysoké. Navrhuje zníženie sumy takto:
- v písm. m) na 3 000,- €,
- v písm. n) na 10 000,- €.
MUDr. Andrej Kulan – súhlasí so sumou takou, aká je uvedená v písomnom návrhu. Nevidí
dôvod na zníženie sumy.
Mgr. Jaroslav Koco – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr.
Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis – 6 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
Poslanecký návrh Ing. Galandovej nebol schválený.
Mgr. Jaroslav Koco – prečítal pripomienky komisie výstavby.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal
Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
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Mgr. Jaroslav Koco – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina. Text všeobecne
záväzného nariadenia tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Mgr. 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, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 4
poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 110/2011

4. Doplnok č. 3 k VZN č. 101/2009 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. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, útvar školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Snina č. 101/2009 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.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.
5. Zmena uznesení MsZ č. 4/2010 zo dňa 27. 12. 2010, 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011
a 47/2011 zo dňa 19. 05. 2011 – návrh členov do komisií MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Mgr. Jaroslav Koco – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) Mgr. Petra Hasina, ktorému zanikol mandát poslanca, z funkcie podpredsedu Komisie kontrolnej
a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov, kde bol
zvolený uznesením MsZ č. 47/2011 dňa 19. 05. 2011,
b) MVDr. Vladimíra Juška, ktorému zanikol mandát poslanca, z funkcie podpredsedu komisie
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi a z funkcie člena komisie
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kontrolnej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov,
kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
c) Ing. Jána Čabalu, ktorý sa vzdal funkcie člena komisie finančnej a správy majetku, kde bol
zvolený uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
d) PhDr. Jaroslava Kordaniča z funkcie člena komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na
poskytovanie grantov, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
volí
a) za podpredsedu Komisie kontrolnej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
volených funkcionárov Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ,
b) za podpredsedu komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi
Emíliu Mydlovú, poslankyňu MsZ,
c) za člena komisie finančnej a správy majetku Mgr. Petra Hasina, bytom Snina.,
d) za člena komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov Mgr. Michala
Lukšu, poslanca MsZ.
Ing. Jozef Savka – navrhuje do komisie finančnej zvoliť Miroslava Rjabeho. Navrhuje hlasovať
o každom členovi samostatne.
Mgr. Jaroslav Koco – návrhová komisia navrhuje tento spôsob hlasovania: o časti „odvoláva“
sa bude hlasovať naraz, v časti „volí“ sa bude hlasovať jednotlivo o každom členovi.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasovali: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomnú časť uznesenia v časti „odvoláva“.
Hlasovanie o odvolaní členov:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie v časti „volí“ po a):
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. 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, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
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MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie v časti „volí“ po b):
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Emília Mydlová – 1 poslanec
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Savku – člen komisie finančnej
a správy majetku, Miroslav Rjaby.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 7 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 10 poslancov
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Savku nebol schválený.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Galandovej – člen komisie
finančnej a správy majetku, Ing. Viliam Kapraľ.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
MUDr. Mária Kostelníková – za člena do komisie mládeže sú tri návrhy - poslanecký návrh
Ing. Galandovej a Ing. Kníža – Marián Lojan; poslanecký návrh Mgr. Capa a Mgr. Miku – Mgr.
Hasin; pôvodný návrh – Mgr. Lukša.
MUDr. Mária Kostelníková – najprv hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Galandovej a Ing.
Kníža – člen komisie mládeže - Marián Lojan.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef
Savka – 5 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 10 poslancov
Poslanecký návrh Ing. Galandovej a Ing. Kníža nebol schválený.
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MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Mgr. Capa a Mgr. Miku – člen
komisie mládeže - Mgr. Hasin.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka – 5 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco,
MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 12 poslancov
Poslanecký návrh Mgr. Capa a Mgr. Miku nebol schválený.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie v časti „volí“ po d):
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 14 poslancov
proti: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša – 2 poslanci
Znenie uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) Mgr. Petra Hasina, ktorému zanikol mandát poslanca, z funkcie podpredsedu Komisie kontrolnej
a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov, kde bol
zvolený uznesením MsZ č. 47/2011 dňa 19. 05. 2011,
b) MVDr. Vladimíra Juška, ktorému zanikol mandát poslanca, z funkcie podpredsedu komisie
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi a z funkcie člena komisie
kontrolnej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov,
kde bol zvolený uznesením MsZ č. 4/2010 dňa 27. 12. 2010,
c) Ing. Jána Čabalu, ktorý sa vzdal funkcie člena komisie finančnej a správy majetku, kde bol
zvolený uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
d) PhDr. Jaroslava Kordaniča z funkcie člena komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na
poskytovanie grantov, kde bol zvolený uznesením MsZ č. 15/2011 dňa 27. 01. 2011,
volí
a) za podpredsedu Komisie kontrolnej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
volených funkcionárov Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ,
b) za podpredsedu komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi
Emíliu Mydlovú, poslankyňu MsZ,
c) za člena komisie finančnej a správy majetku Ing. Viliama Kapraľa, bytom Podhorská Snina,
d) za člena komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov Mgr. Michala
Lukšu, poslanca MsZ.
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 111/2011

9

6. Informatívna správa o konaní 9. ročníka festivalu Rock pod Kameňom
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina.
Mgr. Ľubov Reháková – prosí JUDr. Bžánovú a p. Križaneka, aby sa vyjadrili k tomuto bodu.
JUDr. Iveta Bžánová – s p. Križanekom sú majitelia ochrannej značky tohto festivalu. Po
oslovení riaditeľa MsKaOS sa rozhodli, že sa do organizovania tohto festivalu zapoja. Tento
festival je osobitý a vybudoval si svoju klientelu. V prípade, že sa poslanci rozhodnú v tejto tradícii
pokračovať, uvažovali o tom, že by stálo za zváženie vypočuť aj ľudí, ktorí tento festival navštevujú
od jeho počiatku. Chce sa poďakovať všetkým za dôveru, ktorú tejto akcii dali.
Mgr. Jaroslav Koco – chce sa opýtať, koľko finančných prostriedkov stálo mesto usporiadanie
tohto festivalu.
PhDr. Daniel Andráško – takáto akcia sa bez veľkého sponzora usporiadať nedá. MsZ zaradilo
festival do akcií poriadaných MsKaOS, príspevok zo strany mesta bol vo výške 10 000,- €.
Výdavky boli vyššie ako príjmy, tieto výdavky kryl z rozpočtu MsKaOS, no jeho rozpočet už
nepostačuje na vykrytie všetkých výdavkov, preto žiada o navýšenie rozpočtu MsKaOS vo výške
20 000,- €. Z rozpočtu MsKaOS išiel príspevok vo výške 24 070,90 €.
Ing. Miroslav Balog – chce poďakovať všetkým usporiadateľom tohto festivalu - od mesta až
po upratovačky, zdravotnej službe, že sa nič nestalo. Dáva poslanecký návrh, aby sa o všetkých
troch častiach uznesenia hlasovalo zvlášť.
MUDr. Mária Kostelníková – hlasovať o návrhu Ing. Baloga – hlasovať o každej časti
uznesenia zvlášť.
Hlasovanie o návrhu Ing. Baloga:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
proti: –zdržal sa: –Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o konaní
9. ročníka festivalu Rock pod Kameňom, s ú h l a s í so zvýšením rozpočtu MsKaOS Snina na
rok 2011 o sumu 10.000,- €, s c h v a ľ u j e zaradenie hudobného festivalu Rock pod Kameňom
do plánu kultúrnych podujatí organizovaných MsKaOS Snina v roku 2012.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie v časti „berie na
vedomie“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 17 poslancov
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proti: –zdržal sa: –MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Kníža – v časti „súhlasí“
upraviť sumu na 10 000,- €.
Hlasovanie o návrhu Ing. Kníža:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová,
Ing. Jozef Savka – 5 poslancov
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie v časti „schvaľuje“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: Emília Mydlová – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 112/2011

7. Zrušenie uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 5011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Zuzana Krupa,
garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
MUDr. Jozef Homza – rušíme uznesenie, kde sme sa zaviazali, že vypracujeme VZN ohľadom
prideľovania dotácií. Pýta sa, či nám takéto VZN netreba. Myslí si, že toto VZN treba pripraviť
najneskôr do budúceho zasadnutia MsZ – úloha.
Ing. Daniela Galandová – ak nie je schopná a ochotná pripraviť návrh komisia, tak by sme mali
pristúpiť k zrušeniu tejto komisie.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. 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, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –11

zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Igor Latta – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 113/2011

Ing. Jana Rosičová – pýta sa, kto teda má toto VZN pripraviť. Posledný návrh VZN pripravil
úrad a poslanci sa s ním nestotožnili a navrhli, že pripravia návrh.
Mgr. Erik Cap – toto VZN pripraví komisia do konca tohto roka. Majú to ako úlohu zo
zasadnutia komisie.
Ing. Jaroslav Regec – VZN by mal pripraviť úrad, ktorý má nato ľudí. Tento návrh predložiť na
prerokovanie do všetkých komisií.
Ing. Jana Rosičová – my sa nebránime spracovať VZN, no zatiaľ od poslancov neprišli žiadne
pripomienky, ktoré by sme zapracovali do tohto VZN.
Ing. Daniela Galandová – svoje pripomienky predložila v marci a v júni právnikovi mesta.
Ing. Jana Rosičová – s týmito pripomienkami sa však komisia nestotožnila.
Ing. Štefan Milovčík – návrh VZN predložiť najneskôr na zasadnutie MsZ pred schválením
rozpočtu mesta – úloha.
8. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2011
Písomný materiál predložil Mgr. Erik Cap, predseda komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov
na poskytovanie grantov. Spracovala Zuzana Krupa, garant komisie mládeže, kultúry, športu
a návrhov na poskytovanie grantov.
Ing. Daniela Galandová – v akom stave je plnenie investičných akcií mesta z vlastných
zdrojov? Mnoho žiadateľov z dotácií uhrádza stravovanie, mzdy, telefóny. Mnohí žiadatelia
nedostanú dotáciu len preto, že dotácia bola schválená žiadateľovi, ktorý nehospodárne nakladá so
svojimi finančnými prostriedkami a sú tým krátení aj občania mesta, pretože nám neostávajú
finančné prostriedky na investičné akcie v meste. Dáva poslanecký návrh, aby sa hlasovalo
o každom žiadateľovi samostatne.
MUDr. Jozef Homza – pýta sa predsedu komisie, na základe akých kritérií dostali dotáciu
ADOS Mária a ADOS Jana vo výške po 1 000,- €. Ide o súkromné agentúry. Dáva poslanecký
návrh, aby sa Gréckokatolíckej charite Prešov zvýšila dotácia z 800,- € na 1 000,- €. Všetky tri
organizácie by mali dostať dotáciu v rovnakej výške.
Mgr. Erik Cap – nie je proti, aby sa Gréckokatolíckej charite Prešov dalo 1 000,- €, len treba
povedať, odkiaľ vezmeme 200,- €.
Ing. Jana Rosičová – ak sa bude niekomu zvyšovať dotácia, hneď musí byť návrh, kde máme
ubrať, inak nebudeme môcť dotáciu vyplatiť.
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MUDr. Jozef Homza – potom upravuje svoj poslanecký návrh. Sumu 2 800,- € rozdeliť
rovnakým dielom na tri časti.
Mgr. Ľubov Reháková – myslí si, že hlasovať o každom žiadateľovi zvlášť nie je rozumný
nápad. Treba dať dôveru komisii.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala
o každom žiadateľovi osobitne.

poslanecký návrh Ing. Galandovej – hlasovať

Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 4 poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 7 poslancov
zdržalo sa: Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
Poslanecký návrh Ing. Galandovej nebol schválený.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh MUDr. Lattu.
Poslanecký návrh MUDr. Lattu:
V návrhu na prerozdelenie dotácií na rok 2011 neschváliť v bode 3) prerozdelenie dotácií
určených na činnosť farností a cirkví.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, Mgr.
Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 8 poslancov
Poslanecký návrh MUDr. Lattu nebol schválený.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh MUDr. Homzu - ADOS Mária,
ADOS Jana a Gréckokatolícka charita Prešov po 933,- €.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. 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, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. prerozdelenie dotácií určených pre športové kluby vo výške 78 850,- € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
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2. prerozdelenie dotácií určených pre umelecké súbory vo výške 2 500,- € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
3. prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia, cirkevné a charitatívne organizácie
vo výške 35 085,- € tak, ako je uvedené v prílohe uznesenia,
4. výšku dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta tak, ako je uvedené v prílohe
uznesenia
s tým, že doteraz poskytnuté finančné prostriedky v zmysle uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa
19. 05. 2011 budú považované za poskytnutú zálohu.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Mgr. 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, Anton Vass – 13 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 114/2011

9. Návrh pre poskytnutie dotácie pre MFK Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Zuzana Krupa,
garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
Ing. Daniela Galandová – mrzí ju, že p. primátor vidí iba futbal. Futbal by nemal byť prioritou,
podporovať by sme mali mládež.
Ing. Marián Kníž – účtovníctvo MFK sa nevedie prehľadne, preto prosí, aby sa to zmenilo.
Označenie klubu treba zvýrazniť, aby bola jasné, že ide o Mestský futbalový klub Snina – úloha.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e dotáciu pre Mestský futbalový klub Snina vo
výške 10 000,- € na dopravu a iné náklady spojené s činnosťou klubu s tým, že uvedené finančné
prostriedky budú vyplatené až po zapracovaní uvedenej čiastky do rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Mgr. 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, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 115/2011
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10. Návrh na poskytnutie dotácie pre Galériu Andrej Smolák Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Zuzana Krupa,
garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
Mgr. Jaroslav Koco – Nadácia Miro dostala v roku 2002 od mesta pozemok vo výmere 1 080
m za 1,- Sk s tým, že sa tam postaví dom Nadácie Miro. Prosí poslancov, aby tento návrh
nepodporili a rokovali o ňom až vtedy, keď bude pozemok vo vlastníctve mesta.
2

Ing. Jozef Savka – myslí si, že teraz to tu nepatrí. Vieme, že sa bude konať výtvarný festival,
preto netreba váhať a tento festival podporiť.
Ing. Jaroslav Regec – keď vieme podporiť iné aktivity, mali by sme podporiť aj
sedemnásťročnú tradíciu výtvarného festivalu.
Mgr. Jaroslav Koco – nemáme finančné prostriedky pre iné organizácie na ich fungovanie
počas celého roka a teraz dáme 5 000,- € na jeden týždeň, zdá sa mu to neprimerané.
MUDr. Igor Latta – chce vyzvať p. Smoláka, aby záväzky voči mestu dodržiaval a aj z tohto
festivalu dal mestu nejaký obraz – ide o kultúrny dar organizátora festivalu mestu – úloha.
akad. mal. Andrej Smolák – nechápe, prečo sa aktivity Galérie Miro spájajú s pozemkom.
Tento pozemok je založený Nadáciou ARTIS. Pozemok nie je zatiaľ na liste vlastníctva nadácie,
pretože je tam zriadené záložné právo. Je ochotný z festivalu prispieť mestu nejakým obrazom. Na
tento festival chodia maliari z celej Európy, a nielen Európy. Ide o uznávaných maliarov. Ide
o jediný festival konaný na území Slovenska. Finančné prostriedky im poskytlo aj ministerstvo
kultúry. 6 800,- € bude stáť iba faktúra pre p. Štofíka za ubytovanie. Takže 5 000,- € mu je málo.
Prosí aspoň o 7 000,- €.
Mgr. Jaroslav Koco – chce iba vedieť, či sa na tomto pozemku plánuje niečo urobiť. Ak nie, je
potrebné tento pozemok vrátiť mestu.
akad. mal. Andrej Smolák - pôvodne tam mal stáť dom, ale padlo to. Stále robí projekty, no
zatiaľ bezúspešne. Asi tam postaví ihrisko.
Ing. Štefan Milovčík – upravuje písomný návrh na sumu 6 000,- €.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e dotáciu pre Galériu Andrej Smolák Snina vo
výške 6 000,- € na organizovanie „Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2011“ s tým, že
uvedené finančné prostriedky budú vyplatené až po zapracovaní uvedenej čiastky do rozpočtu
mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová – 6 poslancov
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nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 116/2011

11. Finančný príspevok na zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej Slovenským
Červeným krížom, Územným spolkom Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Jozef Savka – prosí o vysvetlenie zo strany spracovateľa a taktiež o názor p. Pavlíkovej.
(zo zasadnutia odišiel Anton Vass – 17.30 hod. – spolu 16 poslancov)
Ing. Jana Makajová – začiatkom roka na MsR bolo zorganizované stretnutie s ústredím
Červeného kríža. Ide o dve zariadenia, zriaďovateľom ktorého je VÚC. Červený kríž žiada od
mesta financovať 12 miest v týchto zariadeniach. No VÚC financuje iba 10 miest, pritom ide o ich
zariadenia. Preto spracovala zmluvu, kde je dohodnutá suma 4,10 € na 4 prijímateľov sociálnej
služby, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom na území mesta Snina s podmienkou, že 10 miest
financovaných Prešovským samosprávnym krajom bude plne obsadených. Tohto roku nebol
v týchto zariadeniach umiestnený ani jeden občan z mesta Snina. Tohto roku žiadala, aby tam bol
ubytovaný jeden človek zo Sniny, vybavovala to cez VÚC, a nebolo jej vyhovené.
Ing. Jozef Savka – v návrhu treba upraviť uznesenie, keďže ide o sumu 4,10 € na jedného
prijímateľa a celkom pre 4 prijímateľov.
Ing. Daniela Galandová – z Červeného kríža dostala dva návrhy zmlúv.
Ing. Jana Makajová – ona dostala iba jeden návrh zmluvy.
Anna Pavlíková – 08. 04. 2011 doniesol najvyšší kontrolór ústredia na úrad dva návrhy zmlúv.
Oboznámila prítomných s prácou Územného spolku Červeného kríža Snina a s výsledkami
vykonanej kontroly, ktorú vykonal najvyšší kontrolór ústredia Červeného kríža. Prosí poslancov,
aby podporili variant A), kde je suma 4,80 € na jedného prijímateľa. Alebo variant C), ktorý mesto
poslancom nepredložilo.
Emília Mydlová – ak bol predložený aj tretí návrh zmluvy, je potrebné sa k tomuto problému
ešte raz zísť a rozobrať to.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie - variant A).
Návrh na uznesenie – variant A):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e finančný príspevok pre 12 prijímateľov
sociálnej služby na rok v celkovej výške 21 217,- €, bez rozlíšenia príslušnosti k lokalite.
Hlasovanie za variant A):
za: MUDr. Igor Latta, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
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proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav
Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková – 12 poslancov
Variant A) nebol schválený.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala písomný návrh na uznesenie - variant B).
Návrh na uznesenie – variant B):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e finančný príspevok v dennej výške 4,10 €/1
prijímateľ, celkovo na 4 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom na
území mesta Snina s podmienkou, že 10 miest financovaných Prešovským samosprávnym krajom
bude plne obsadených.
Hlasovanie za variant B):
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing.
Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková – 14 poslancov
proti: –zdržali sa: Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 117/2011

13 A) Zrušenie uznesenia MsZ č. 91/2011 zo dňa 20. 09. 2011
JUDr. Ján Paľovčík – oboznámil poslancov o všetkých rizikách, ktoré hrozia, ak sa toto
uznesenie zruší. Na rokovanie s poslancami bol prizvaný aj JUDr. Vrba, ktorý poslancom podrobne
vysvetlil o čo ide a aké sú nádeje na to, že tento spor sa dá vyhrať. Pojednávanie je na budúci
týždeň, JUDr. Vrba robí právne kroky, aby tento spor dopadol pre mesto čo najlepšie. Krok späť
neodporúča.
MUDr. Igor Latta – kto dal mestu mandát, aby mesto urobilo s JUDr. Vrbom zmluvu? Vieme,
koľko úkonov a v akej výške urobil JUDr. Vrba?
JUDr. Ján Paľovčík – JUDr. Vrba nás zastupuje od prijatia uznesenia, ktorým bola mestským
zastupiteľstvom schválená mimosúdna dohoda s p. Mergom. Úkony doteraz nevyčísľoval, pretože
nás doteraz zastupoval bezodplatne. Súviselo to s tou mimosúdnou dohodou s p. Mergom.
MUDr. Igor Latta – JUDr. Vrba nepredložil mestu žiadne vyúčtovanie a nevieme ani počet
úkonov?
Ing. Jana Rosičová – do schválenia uznesenia MsZ č. 91/2011 zastupoval JUDr. Vrba mesto
bezodplatne. Čiže nie je možné, aby si vyúčtoval čosi spätne.
MUDr. Igor Latta – je to trošku zvláštne, že JUDr. Vrba prešiel od zastupovania p. Mergu
k zastupovaniu mesta. Poslanci mali možnosť pozrieť si materiál aj s dôvodovou správou. Má
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informácie od iných advokátov a sudcov, že takáto dohoda pred finále, kde sudca už využil aj
nejakú možnosť prejudikátu k vydaniu rozhodnutie, je zbytočné míňať toľké peniaze na zaplatenie
advokáta. Navrhuje, aby poslanci toto uznesenie zrušili.
Ing. Pavol Marinič – súdne spory, v ktorých je mesto žalované, sú vážne a ide o nemalé
finančné prostriedky, ktoré by mesto muselo zaplatiť, ak by súdne spory prehralo. Nie je právnik,
aby vedel posúdiť % úspešnosti alebo neúspešnosti v týchto sporoch. Na stretnutie s JUDr. Vrbom
bol prizvaný až v závere, takže veľa sa toho nedozvedel. Po schválení zmluvy o zastupovaní
upozornil p. primátora listom, aby uznesenie MsZ č. 91 nepodpísal a hľadal iné možnosti, resp. sa
pokúsil o nejaké mimosúdne dohody. Viedlo ho k tomu to, že v roku 2008 sa schválila mimosúdna
dohoda s p. Mergom, v tomto návrhu p. Merga požadoval zaplatenie 6,9 mil. Sk s tým, že na
základe právnych úkonov, ktoré boli urobené medzi ním a p. Jančokom dokáže prostredníctvom
svojho advokáta ukončiť súdny spor so žalobcom Jančokom v prospech mesta Snina. Chcel sa
dozvedieť, prečo táto dohoda nebola naplnená a mesto uzatvára novú dohodu o zastupovaní s JUDr.
Vrbom. Na túto otázku nedostal odpoveď do dnešného dňa ani od p. Mergu.
JUDr. Ján Paľovčík – ak dobre rozumel poslednému príspevku MUDr. Lattu, dôverné
informácie, ktoré povedal JUDr. Vrba poslancom na neverejnom stretnutí, dal p. poslanec vonku
a konzultoval ich s inými advokátmi.
Ing. Štefan Milovčík – uznesenie bolo v zákonnej lehote podpísané, zmluvy s JUDr. Vrbom sú
uzatvorené a na budúci týždeň je vytýčené pojednávanie. JUDr. Vrba robí všetky kroky k tomu, aby
mesto bolo v tomto spore úspešné.
Mgr. Jaroslav Koco – ak to správne pochopil, mestu hrozí súdny spor, v ktorom môže prísť
o 40 mil. až 50 mil. korún. Tým, že sme uzatvorili s p. advokátom dohodu, neriskujeme nič, len
môžeme získať to, že súdny spor nás nebude stáť 50 mil. korún, ale maximálne 10 mil. korún.
Takže tým nič nestrácame. Nechce sa dostať do situácie, že o rok nebudeme platiť 10 mil., ale 50
mil. korún a všetky investičné akcie a ostatné veci nebudú zastavené na dva, tri roky, ale na 10
rokov.
MUDr. Igor Latta – doteraz mesto nechávalo advokáta robiť, nekontrolovalo ho a nesledovalo,
a zrazu príde s návrhom a riešenie je na svete. Teraz sa každý bojí pýtať si konzultačne iného
advokáta, keďže mestský právnik od toho dáva ruky preč, aby sme si uchránili prostriedky, ktoré si
môžeme nechať. Nevie akú univerzálnu licenciu má advokát Vrba, aby tak hladko vyriešil spor. Od
iných, tiež právne vzdelaných, mu bolo povedané, že žiadny patent nato nemá. Prečo sa mesto bráni
tomu, aby bol privolaný iný advokát s adekvátnym vzdelaním, aby nám vysvetlil, či je primeraná
takáto odmena. O nič iné nejde.
Ing. Daniela Galandová – návrh zmluvy s JUDr. Vrbom nebol doteraz zverejnený na
internetovej stránke mesta, bolo porušené uznesenie MsZ č. 31/2011. Ak zmluva nebola zverejnená
na stránke mesta, nie je platná.
Ing. Jana Rosičová – s návrhom zmluvy prišiel JUDr. Vrba, pretože už nie je ochotný mesto
zastupovať bezodplatne. Návrh bol predložený na zasadnutie MsZ a bol schválený.
Ing. Marián Kníž – platí zákon o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb a tam sa jasne stanoví, aká je tam suma. My sme dostali tú sumu ďaleko vyššiu. Skládka
bola skolaudovaná niekedy v roku 2002, ale bolo tam veľa nedostatkov. Súdny spor vznikol oveľa
neskoršie. P. Merga začal fakturovať práce nie od dokončenia skládky, ale až keď podal žalobu na
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mesto. Chce sa opýtať p. primátora, v tej advokátskej kancelárii pracuje údajne jeho syn ako
koncipient. Nemá to náhodou niečo s tým spoločné?
Ing. Štefan Milovčík – toto si vyprosí a poprosí, aby mu pomohli urobiť právne kroky voči
tomuto obvineniu. „Môj syn nerobí v advokátskej kancelárii a ani nikdy nerobil u pána Vrbu a ani
u žiadneho právnika s tým spojeného a my sa kvôli tomu stretneme na súde“.
Ing. Miroslav Balog – tých 20 tis. zaplatíme, ale až keď budeme úspešný v tomto procese.
Doteraz sme pre túto advokátsku kanceláriu nevyčerpali nič. 20 tis., ktoré sú tu navrhované
a spochybnené, či sú vysoké alebo nevysoké za právne služby sú v rovine tej, ak my namiesto
46 209 tis. korún zaplatíme 9 mil. Sk. Pýta sa, čo nám hrozí? Ak advokát nebude úspešný,
nezaplatíme mu nič. Ak prehráme, zaplatíme cca 40 mil.. Na stretnutí s JUDr. Vrbom sme si
vysvetlili, že toto je vec ekonomická a právna a nemá zmysel sa vracať späť do budúcnosti.
Ing. Štefan Milovčík – prosí zástupkyňu, aby doviedla toto zasadnutie do konca. My sa tú
trápime s vecami, ktoré ostali po ex primátorovi Knížovi. Nedávno sme prehrali súdny spor
s bývalým náčelníkom MsP, ktorému dal nezákonne výpoveď a prišli sme o 1,5 až 2 mil. korún,
problém na sídl. I. pri projekte ZŠ, kde sme zaplatili úplne zbytočne 9 mil. korún až po nefunkčný
bazén v RO Rybníky. Ospravedlňuje sa za tento záver, ale nepredpokladal, že bude takto vytočený
zato, čo všetko za posledné roky aj minulé obdobia pre mesto urobil, samozrejme aj s chybami ako
život prináša. Stále sa zdržal, ale toto sa ho veľmi dotklo, keď bol do toho zatiahnutý jeho syn,
ktorý 3 roky chodí každé ráno do advokátskej kancelárie vo Vranove. Všetkým sa ospravedlňuje.
Prosí poslancov, aby najneskôr do 15. 10. prijali pozvanie na stretnutie k problematike rozpočtu
a k problematike ďalších aktivít v tomto meste.
Vo vedení zasadnutia mestského zastupiteľstva pokračovala Mgr. Ľubov Reháková,
zástupkyňa primátora mesta.
Ing. Jozef Savka – váži si iniciatívny návrh, len škoda, že sa nato nepýtalo minulý týždeň na
zastupiteľstve, kde sa iba dvaja zdržali a ostatní hlasovali za. Teraz po týždni sa ideme pýtať, prečo
je to tak. Pýta sa, prečo v roku 2008 mesto nepristúpilo na mimosúdnu dohodu vo výške, o ktorú sa
teraz ideme súdiť a máme zaručené, že to prejde? Z materiálov vieme, že mesto nežiadalo dodatok
k zmluve z Ústavu súdneho inžinierstva zo Žiliny a v prvom, ktorý prišiel, nebola spomínaná žiadna
vykonaná práca naviac na skládke komunálneho odpadu. Dodatok si žiadal niekto iný, nie mesto.
Kto ide napádať najvyššiu ustanovizeň v tomto smere nejakými dodatkami? A tu je tá pochybnosť,
ktorú si chceli dať vysvetliť. Poslanci majú právo na informácie.
Ing. Daniela Galandová – právnik mesta je veľmi dobre zorientovaný v tomto spore, prečo by
nás v tomto spore nemohol zastupovať JUDr. Paľovčík?
JUDr. Ján Paľovčík – zmluva nie je na stránke mesta preto, že ju ešte nemáme stále podpísanú
zo strany JUDr. Vrbu. Ide o dva súdne spory. Jeden, kde je žalobca p. Merga a druhý, kde je
žalobcom p. Jančok. Nikdy nedával poslancom nádej, že mesto tento spor vyhrá. Ide
o komplikované spory, ktoré trvajú už 11 rokov. Spis je veľmi obsiahly a je v ňom veľa závažných
listín. Už v roku 2008 dal stanovisko, že nebude mesto v tomto spore zastupovať a trvá na tom.
Nikto nepovedal, že mesto musí zatupovať JUDr. Vrba. Mesto môže zastupovať aj poslanec. Ak
máme iného advokáta, nie je problém. Osobne nevie, komu by sme to mali dať. Tomuto problému
sa treba venovať.
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JUDr. Igor Latta – právnik nerozhoduje o výsledku sporu, o výsledku rozhoduje sudca.
Neverí, že by sme tento spor nemohli vyriešiť aj s lacnejším právnikom.
Ing. Marián Kníž – prečo boli práce fakturované až v roku 2004, keď skládka bola dokončená
v roku 2001? Skládka nás stala neskutočne veľa peňazí, bola značne predražená. Ústav súdneho
inžinierstva sa vyjadril, že žiadne práce naviac na skládke vykonané neboli. Potom dali dodatok, že
vyčíslia aj nejaké iné hodnoty, nevie, kto si tento dodatok objednal. Na základe čoho potom boli
tieto práce naviac vyúčtované? Práce boli vyúčtované za neukončenie stavby vo výške 90 mil.
korún, prečo sa to nezapočítalo? Právnici tvrdili, že je to všetko v poriadku. Postupoval podľa
právnej analýzy. Pýta sa, že kto za týmito kauzami stojí. Spor s náčelníkom mohol byť dávno
ukončený.
JUDr. Ján Paľovčík – spis je veľmi obsiahly, je vytýčené pojednávanie a nevidí zmysel v tom,
aby sme teraz hľadali vinníka od roku 1999. Dohoda súvisela s tým, aby sme eliminovali škody,
ktoré môžu mestu vzniknúť. Môžeme urobiť mimoriadne neverejné zastupiteľstvo, donesie spis
a môžeme si to prechádzať. Ale tu to nerozhodneme ani nedoriešime.
Ing. Jaroslav Regec – treba hľadať urýchlené riešenie, pretože každý deň neriešenia nás stojí
peniaze. Po konzultácii s JUDr. Vrbom sme jeho návrh podporili. Keďže na budúci týždeň je
vytýčené pojednávanie, nevie, či týmto návrhom chceme veci pomôcť.
Mgr. Jaroslav Koco – akou inou cestou chceme mestu pomôcť, aby ušetrilo 30 mil. korún?
Ing. Daniela Galandová – prosí hlavného kontrolóra, aby povedal, aký je jeho postoj k tejto
veci.
Ing. Pavol Marinič – je to vážny problém. Mesto je žalované vo veľkých sumách, v jednom
prípade je to 46 mil. v starých korunách, v druhom prípade 10 mil. v starých korunách. Je to vážne
rozhodnutie. Poukázal iba nato, že v roku 2008 bola schválená mimosúdna dohoda, ktorá mala
poriešiť tento problém. P. Merga mal ukončiť súdny spor s p. Jančokom. Žil v tom, že všetky tie
trovy bude sanovať p. Merga a to tou mimosúdnou dohodou, ktorú MsZ schválilo. Nastala
požiadavka riešiť zastupovanie mesta p. Vrbom, pýta sa prečo, keď to riešila tamto dohoda. Na toto
mu nebolo odpovedané a dokonca ani dnes priamo p. Mergom. P. primátora upozornil nato, že je tu
mimosúdna dohoda z roku 2008 a aby využil 10 dňovú lehotu nato, či by nebola možná mimosúdna
dohoda so žalovanými v objeme takých finančných prostriedkov, ktoré máme doteraz zaplatiť
(mimosúdna dohoda + trovy konania). Je to skutočne vážny problém, nevie, akým spôsobom bol
tento súdny spor vedený.
Mgr. Ľubov Reháková – ešte je prihlásený MUDr. Latta, potom by rozpravu k danému bodu
uzavrela, keďže mal každý priestor vyjadriť sa k tomu.
MUDr. Igor Latta – prosí všetkých, aby rozmýšľali, či nepoznajú dobrého právnika, ktorý by
mesto mohol v tomto spore zastupovať.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh Ing. Kníža.
Poslanecký návrh Ing. Kníža:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á mestu odstúpiť od zmluvy s JUDr. Jánom Vrbom.
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Ing. Marián Kníž – stiahol svoj poslanecký návrh.
MUDr. Mária Kostelníková – prečítala poslanecký návrh MUDr. Lattu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 91/2011 zo dňa 20. 09. 2011.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,– 4 poslanci
proti: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka – 9
poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
12. Interpelácia poslancov
Mgr. Jaroslav Koco – otázka na p. Čusa – keď bol p. Hasin prijímaný za plavčíka, bolo
kontrolované aj oprávnenie, že môže túto funkciu vykonávať, teda či má urobený kurz plavčíka?
Štefan Čus – nebolo to kontrolované, p. Hasina bol prijímaný ako pomocný plavčík.
Mgr. Jaroslav Koco – p. Hasin nebol oprávnený vykonávať funkciu plavčíka. Nebolo to
účelové mu posunúť takúto zmluvu.
Štefan Čus – za seba môže povedať, že účelové to nebolo. P. Hasin prišiel za ním sám, či môže
robiť plavčíka. Keďže je učiteľ telocviku, nevidel v tom problém. Zároveň si vydiskutovali, aby si
to overil, či môže plavčíka vykonávať ako poslanec. Bolo to riešené dohodou s tým, že p. Hasin to
vzal.
Mgr. Jaroslav Koco – žiada hlavného kontrolóra, aby preveril, či mohol vykonávať p. Hasin
plavčíka, či nedošlo k porušeniu zákona – úloha.
Ing. Marián Kníž – chodník na Ul. 1. mája pri novinovom stánku mal byť odvodnený, zatiaľ
nie je, pýta sa, kedy bude – úloha.
schodíky do polyfunkčného domu boli v projekte alebo neboli? Schodíky do
VÚB sú zhotovené z našich kociek a sú na našom pozemku - platia nájom?
Ing. Lýdia Gičová – s VÚB máme nájomnú zmluvu, boli predmetom projektovej dokumentácie
a boli to neoprávnené náklady.
Ing. Marián Kníž – občania sa sťažujú, že kontajnery na bioodpad nie sú dokonale vyčistené. Je
pokazený stroj?
Ing. Ján Aľušík – stroj nie je pokazený, tento týždeň má byť na ňom vykonaná pravidelná
kontrola. Zber bioodpadu oproti plánovanému jednému dňu sa robí dva dni a keby sme každú
nádobu umývali, trvalo by to ešte dlhšie, dohoda je taká, že v príslušnom týždni sa čistia nádoby iba
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v jednej lokalite (sú 4 lokality), aby každá nádoba bola umytá raz za mesiac. Je to nová záležitosť
a bioodpad sa naozaj zváža dva dni.
Ing. Marián Kníž – kontajnery na Ul. 1. mája – súkromné osoby im tam navážajú odpad, má
zapísané aj to, o ktoré osoby ide. Pri škole je stále veľký neporiadok.
Ing. Ján Alušík – na túto tému sa bavili na porade primátora, pripraví návrh do rozpočtu na
druhý rok, aby nakúpili niekoľko fotopascí. Je to fotoaparát, ktorý je zavesený na stĺpe, je v takej
krabičke, že človek ho nerozbije a pokiaľ ho rozbije, tak ho to niekoľkokrát odfotí. Pred 3 týždňami
bol zber veľkoobjemového odpadu, mesto bolo vyčistené a dnes je opäť mesto zašpinené. Myslí, že
takto by to bolo treba skúsiť a určite by sme sa pohli ďalej a poriešili to.
Ing. Marián Kníž – občania z Ul. pálenčiarskej sa sťažujú, že jeden občan tam má pozemok,
ktorý stále zaváža. Ľudia, ktorí bývajú poniže tejto cesty, sa obávajú, že voda presiahne cez tú
cestu a zasiahne ich pozemky. Bolo by dobré uskutočniť tam výjazdovú mestskú radu – úloha.
Ing. Daniela Galandová – chce požiadať predstaviteľov mesta, aby dbali na dodržiavanie
uznesenia č. 31/2011, aby materiály na MsZ zverejňovali v plnom rozsahu tak, ako ich dostávajú
poslanci – úloha;
je možné robiť niečo s hudbou na námestí? Niekomu vadí hluk, inému
zasa žáner alebo to, že jedno CD hrá dookola takmer celý deň.
PhDr. Daniel Andráško – hudbu na námestí je možné stíšiť. Čo sa týka žánru, snažia sa to
obmieňať, ale na kultúrnom stredisku sa už roky nebudovala žiadna fonotéka, takže výber je slabší,
ale pracuje sa na tom.
Ing. Daniela Galandová - možno by stačilo občas vymeniť CD za rádio. Chce požiadať p.
prednostku, aby si podrobne preštudovala všetky platné zmluvy o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov na všetky MŠ a ZŠ zrekonštruované z prostriedkov EÚ. Hovorí o povinne
merateľných ukazovateľoch, teda o počte žiakov, ktorí majú školu navštevovať 5 rokov po
ukončení rekonštrukcie a v prípade dvoch škôl je to aj vznik 2 nových pracovných miest. V prípade,
že nebudú dosiahnuté plánované hodnoty, alebo hodnota sa zníži o viac ako 5 %, môže sa stať, že
mesto bude musieť poskytnuté prostriedky vrátiť. Mesto si musí plniť svoje zmluvné povinnosti –
úloha.
Ing. Jozef Savka – spracovať harmonogram, kedy budú stretnutia ohľadom rozpočtu na rok
2012. Termíny by mohli byť navrhnuté tak, aby vyhovovali viacerým poslancom. Cez pracovnú
dobu to veľmi nejde, skôr tak okolo 15.00 hod. – úloha;
na ďalšie zasadnutie MsZ predložiť termíny zasadnutí MsZ a MsR pre rok
2012. Časť poslancov navrhuje, aby zasadnutia boli zvolávané každé 2 mesiace – úloha.
Ing. Miroslav Balog – finančných prostriedkov nie je veľa, ale občanom by sme mohli pomôcť
aj malou investičnou akciou - vytypovať lokality na parkovacie miesta v Snine. Výstavba garáží je
obmedzená, ale jednotlivé bytové spoločenstvá by boli ochotné spolupracovať a rozšíriť existujúce
parkovacie miesta pri svojich blokoch spevnením plôch nejakým makadamom alebo drťou,
samozrejme v spolupráci s VPS – úloha.
Ing. Lýdia Gičová – máme spracované projektové dokumentácie na spevnené plochy už asi 2
roky. Rozpočtový náklad je 12 mil. starých korún. Do konca roka budeme mať hotových asi za 6
mil. Sk. Projekčne máme hotové možno aj tie plochy, o ktorých hovorí Ing. Balog, pretože spolu
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s domovníkmi prechádzali niektoré plochy. Takže projekčne je to pripravené, len zatiaľ sme nato
nemali dostatok finančných prostriedkov.
13. Rôzne
Mgr. Ľubov Reháková – chce sa vrátiť k bodu 11 – vzhľadom na činnosť Územného spolku
Červeného kríža v Snine predkladá poslanecký návrh. Navrhuje pre Územný spolok ČK Snina
schváliť dotáciu vo výške 2 500,- €. Svoj návrh prečítala.
Poslanecký návrh Mgr. Rehákovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e dotáciu pre Územný spolok Červeného kríža
v Snine na zabezpečenie a realizáciu jeho aktivít ako aj chodu Domu humanity Slovenského
Červeného kríža v Snine vo výške 2 500,- € s tým, že uvedené finančné prostriedky budú vyplatené
až po zapracovaní uvedenej čiastky do rozpočtu mesta.
Ing. Pavol Marinič – tento bod nebol schválený na začiatku MsZ v programe.
JUDr. Ján Paľovčík – chce upozorniť, že je prihlásených iba 9 poslancov, zastupiteľstvo nie je
uznášaniaschopné.

14. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa
primátora mesta.

Snina 29. 09. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Ing. Jana Rosičová
prednostka

Mgr. Ľubov Reháková
zástupkyňa primátora

Overovatelia:

MUDr. Igor Latta
Ing. Jozef Savka

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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