ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 20. 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
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Mgr. Ľubov Reháková
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

1. Otvorenie
1A) Zloženie sľubu poslancov MsZ; Zánik mandátu poslancov MVDr. Vladimíra Juška a Mgr.
Petra Hasina
2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 20. 09. 2011
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 20. 09. 2011
5. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o sadzbách za tento prenájom
6. Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
7. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 90/2008 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
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8. Zrušenie neaktuálnych všeobecne záväzných nariadení mesta, štatútov a smerníc mesta
Snina
9. 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
10. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov mesta do rád
škôl
11. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2011
12. Mestský futbalový klub – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie pozemkov a priestorov
v areáli futbalového štadióna
13. Schválenie Zmluvy o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Snina a gminou Zagórz v
Poľsku
14. Schválenie spolufinancovania projektu „Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie
komplexného systému separovaného zberu v meste Snina“
15. Zmluva o zriadení vecného bremena pre stavbu Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine –
objekt SO 05 – Úprava kábelových NN rozvodov
16. Informatívna správa o tržbách a návštevnosti v RO Rybníky počas letnej turistickej sezóny
2011
17. Informatívna správa o konaní 9. ročníka festivalu Rock pod Kameňom
18. Zimná údržba – porovnanie súčasných nákladov a predpokladaných nákladov pri využívaní
priemyselnej soli
19. Návrh podmienok vyhlásenia verejnej súťaže na prenájom PNS stánkov na námestí Centrum
20. Žiadosti o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly
21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 1856/165 – Peter Prokop
22. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve – zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku
parc. č. CKN 1856/165
23. Zriadenie vecného bremena pre DOTY, s. r. o, Rybnická 2709, 069 01 Snina
24. Zriadenie vecného bremena pre REVITAL PLUS, s. r. o., Sládkovičova 300, 069 01 Snina
25. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Pavol Mikulák
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 4264/1
27. Žiadosť o zníženie nájomného – Nemocnica Snina, s. r. o.
28. Zmluva o odmene za právne služby
29. Zrušenie uznesenia MsZ č. 50/2011 zo dňa 19. 05. 5011
30. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2011
31. Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
32. Interpelácia poslancov
33. Rôzne
34. Záver
K bodu 1)

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík – otvoril šieste 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.
Keďže poslancom MVDr. Vladimírovi Juškovi a Mgr. Petrovi Hasinovi zanikol mandát
poslanca, na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát poslanca
nastúpia náhradníci, pani Emília Mydlová a Mgr. Michal Lukša. Prosím JUDr. Jána
Paľovčíka, predsedu mestskej volebnej komisie o slovo.
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JUDr. Ján Paľovčík – predseda mestskej volebnej komisie - poslancovi MVDr. Vladimírovi
Juškovi zanikol mandát poslanca MsZ v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa.
Na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva
konaných dňa 27. 11. 2010 a v nej uvedeného počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do MsZ týmto konštatujem, že na uprázdnený mandát poslanca MVDr.
Vladimíra Juška vo volebnom obvode č. 2 nastupuje za poslanca MsZ ako v poradí prvý náhradník
pani Emília Mydlová, kandidátka KDH, ktorá získala 362 platných hlasov, ale nebola zvolená za
poslanca.
V zmysle § 25 ods. 2 písm. h) vo väzbe na § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca MsZ poslancovi Mgr.
Petrovi Hasinovi.
Na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva
konaných dňa 27. 11. 2010 a v nej uvedeného počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do MsZ týmto konštatujem, že na uprázdnený mandát poslanca Mgr. Petra
Hasina vo volebnom obvode č. 1 nastupuje za poslanca MsZ ako v poradí druhý náhradník, Mgr.
Michal Lukša, kandidát SMER – SD, ktorý získal 767 platných hlasov, ale nebol zvolený za
poslanca.
Prosím Mgr. Michala Lukšu a pani Emíliu Mydlovú, aby po prečítaní zákonom stanoveného
sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, tento potvrdili svojim podpisom.
Ing. Štefan Milovčík – po podpísaní zákonom stanoveného sľubu odovzdal p. Mydlovej a Mgr.
Lukšovi osvedčenia o zvolení za poslanca MsZ v Snine.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Zmeny v programe:
- vymeniť si materiál č. 14) Schválenie spolufinancovania projektu „Výstavba
kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu
v meste Snina“
- doplniť bod č. 33 A) Príspevok pre Galériu MIRO
- doplniť bod č. 33 B) Príspevok pre Mestský futbalový klub Snina.
Informoval poslancov, že na mesto bol doručený rozsudok Krajského súdu Prešov, voči ktorému
nie je možné podať odvolanie, nadobudol právoplatnosť dňom doručenia, čo znamená, že dňom
doručenia nastupuje do pracovného pomeru bývalý náčelník MsP, avšak nie do funkcie náčelníka,
ale iba príslušníka MsP.
Ing. Jozef Savka – materiál č. 27, 28, 29, 30 – preložiť za bod č. 7.
Ing. Marián Kníž – materiál č. 5, 6, 27 – stiahnuť z rokovania dnešného zasadnutia. Materiály
predložiť na zasadnutie MsZ, ktoré zvolajú poslanci.
Ing. Jaroslav Regec – nie je dôvod odsúvať VZN na iné zasadnutie.
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JUDr. Ján Paľovčík – návrhy VZN boli dané na pripomienkovanie do komisií a okrem komisie
výstavby, všetky komisie VZN-ka prerokovali a ich pripomienky boli do návrhu zapracované.
Účinnosť VZN je od 01. 01. 2012, a ak sa prejednajú až v novembri, právne oddelenie nestihne
právne ošetriť dodatkami hlavne VZN o nájme.
Ing. Štefan Milovčík – materiál č. 27, 28, 29, 30 sú na konci kvôli valnej hromade spoločnosti
Nemocnica Snina, s. r. o., ktorá je zvolaná na 15.00 hod.
Hlasovanie o návrhu Ing. Jozefa Savku:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika – 8 poslancov
proti: MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4 poslanci
zdržal sa: –Poslanecký návrh Ing. Kníža nebol schválený.
Hlasovanie o návrhu Ing. Mariána Kníža:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor
Latta, Mgr. Michal Lukša, – 6 poslancov
proti: MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4 poslanci
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Vladislav Mika – 2 poslanci
Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Milovčíka:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan,
MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasovali: Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
Hlasovanie za celý program aj so zmenami:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržal sa: – MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

Mgr. Erika Capa
Mgr. Vladislav Mika
Ing. Jaroslava Regeca

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: – Mgr. Erik Cap, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec – 3 poslanci
Za overovateľov zápisnice určujem:

Ing. Miroslava Baloga
MUDr. Andreja Kulana
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Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú.
1A) Zloženie sľubu poslancov MsZ; Zánik mandátu poslancov MVDr. Vladimíra Juška
a Mgr. Petra Hasina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e zánik mandátu:
a) poslanca Mgr. Petra Hasina (volebný obvod č. 1) v zmysle § 25 ods. 2 písm. h) vo väzbe
na § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
b) poslanca MVDr. Vladimíra Juška (volebný obvod č. 2) v zmysle § 25 ods. 2 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa,
v y h l a s u j e v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov:
- kandidát za volebný obvod č. 1, Mgr. Michal Lukša, nar. 20. 03. 1962, bytom Komenského
2662/12, Snina,
- kandidátka za volebný obvod č. 2, Emília Mydlová, nar. 03. 03. 1950, bytom Študentská
1456/19, Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasovali: Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 85/2011

(na zasadnutie prišla MUDr. Mária Kostelníková – 9.45 hod. – počet poslancov 14)
2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Ing. Jozef Savka – chce sa opýtať, či boli úlohy z MsR dňa 21. 07. 2011 vykonané – stretnutie
s riaditeľkami súkromných materských škôl, či sa konalo slávnostné poďakovanie p. Kochanovi na
pôde mestského úradu za jeho celoživotné dielo. V programe dnešného rokovania mu chýba
materiál ohľadom ľadovej plochy.
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Ing. Štefan Milovčík – na ľadovú plochu treba peniaze. Ľadová plocha bol návrh, o ktorom
mestská rada nehlasovala. Sú ďalšie návrhy - od sídl. I., bývalej ľadovej plochy až po priestor, kde
bola skládka stavebného materiálu. On dával svoje návrhy na výstavbu ľadovej plochy, ale nestretlo
sa to s pozitívnym ohlasom.
Ing. Lýdia Gičová – oddelenie výstavby požiadalo Východoslovenskú distribučnú o určenie
bodu napojenia elektrickej prípojky, keďže ľadová plocha potrebuje veľkú kapacitu elektrickej
prípojky a od toho sa bude vyvíjať aj cena ľadovej plochy – stavebné náklady. Zatiaľ stanovisko
Východoslovenskej distribučnej nemáme.
Ing. Štefan Milovčík – slávnostný zápis jubilantov do pamätnej knihy sa robí štvrťročne, ale ak
to má byť samostatný obrad, nie je problém – úloha;
- stretnutie s riaditeľmi škôl sa nestihlo doposiaľ uskutočniť. K tejto
problematike si zavoláme riaditeľov na budúci týždeň – úloha.
Ing. Marián Kníž – nevie o tom, že mestská rada bola zvolaná, jemu nikto nevolal.
Mgr. Katarína Harmaňošová – keďže Mgr. Reháková a Ing. Snítil sú dlhodobo preč a Ing.
Balog sa tiež ospravedlnil, mestská rada nebola oficiálne zvolaná. Nebola by uznášaniaschopná.
Ing. Štefan Milovčík – prosí, aby bol stanovený presný a prísny harmonogram zasadnutí,
pretože považuje mestskú radu za operatívny orgán, ktorý vie k problematike zasadnúť, no mestská
rada je poradný orgán a mnohé mestá podobné Snine mestskú radu nemajú.
Ing. Marián Kníž - občania mesta vítajú ľadovú plochu a poslanci tiež, len je problém
dohodnúť sa na vhodnej lokalite.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Mestskej rady
v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 86/2011

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 20. 09. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
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Ing. Pavol Marinič - navrhuje zrušiť uznesenie MsZ č. 679/2009. Na porade primátora padol
návrh aj na zrušenie uznesení MsR č. 50/2009 a 65/2009. Vysvetlil dôvody, pre ktoré sa majú
uznesenia zrušiť.
Ing. Marián Kníž – nepovažuje za vhodné podpísať zmluvu so spoločnosťou ELINOR. Je
zverejnená výzva pre občanov, aby veci historickej hodnoty priniesli na kultúrne stredisko.
Ing. Jana Rosičová – zmluva je už podpísaná.
Anton Vass – klub KDH nesúhlasí so zrušením uznesenia MsZ č. 679/2009. Mala by sa vypísať
nová verejná súťaž. Tiež je proti tomu, aby sa zrušilo uznesenie MsR č. 65/2009 – opätovne sa tým
treba zaoberať. Chce sa opýtať na zmluvu so spoločnosťou CENTRIRE ohľadom poskytovania
konzultačných a poradenských služieb pre projekt „Výstavby kontajnerových stanovíšť“ - hlavný
kontrolór ju neodporúča podpísať, nakoľko sa jedná o opakovaný projekt, chce teda vedieť, v čom
je opakovaný.
Ing. Jana Rosičová – zmluva zatiaľ nie je podpísaná, ale keďže výstavbu kontajnerových
stanovíšť pripravujeme, bude potrebné ju podpísať.
Ing. Jozef Savka – chce sa opýtať o aké Informačné centrum mladých ide, keďže idú do
priestorov v budove „Starej polikliniky“.
JUDr. Ján Paľovčík - ide o nájomnú zmluvu, sadzba je v zmysle VZN. Je to občianske
združenie, ktoré sa ozvalo na výzvu zverejnenú na prenájom voľných priestorov na starej
poliklinike. Boli jediným uchádzačom.
Ing. Štefan Milovčík – činnosť Informačného centra mladých Snina predložiť do najbližšej
mestskej rady – úloha.
Ing. Jaroslav Koco – chce sa opýtať na projekt verejného osvetlenia, v akom je stave, či sa už
k tomu vyjadrila komisia, ktorá bola nato zložená a aký bude ďalší postup v tejto veci.
Ing. Štefan Milovčík – verejné osvetlenie je dlhoročná záležitosť. Je to jedna z posledných vecí
infraštruktúry, ktorú nemáme v meste doriešenú. Podľa auditu je naše verejné osvetlenie
v havarijnom stave. Pri minuloročnej búrke spadli dva stĺpy verejného osvetlenia na autá. Bola
vypísaná verejná súťaž. Prebehla podľa pravidiel, ale komisia neodporučila uzatvoriť zmluvu. Na
realizáciu nám treba cca 60 mil. Sk.
JUDr. Ján Paľovčík – komisia schválená uznesením pri vyhodnocovaní ponúk neodporučila
uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom a navrhla verejnú súťaž zrušiť.
Ing. Jaroslav Koco – zastáva názor, že verejné osvetlenie by sa malo robiť prostredníctvom
VPS Snina, s. r. o.
Ing. Štefan Milovčík – VPS-ke musíme dať jednorázovo 60 mil. bývalých Sk. Firme by sme
zaplatili iba 15 mil. bývalých Sk, pretože ušetrené finančné prostriedky z osvetlenia by išli na účet
firmy na ďalšie investície.
Ing. Jaroslav Regec – pre nás by mala byť rozhodujúca cena a kvalita.
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Ing. Daniela Galandová – na doplnenie – návrh súťaže vôbec nerieši úseky, ktoré sú
v najkritickejšom stave ako sú sídl. I a sídl. II. Návrh je stále predkladaný formou sodíkových
výbojok a keďže rekonštrukcia sa bude robiť na dlhé obdobie, máme možnosť to urobiť s finančne
návratnejšími lepšími svietidlami.
Ing. Jana Rosičová – ak máme verejné osvetlenie robiť s LED svietidlami, musíme celý projekt
prepracovať, čo bude finančne a časovo dosť náročné. Treba sa rozhodnúť, či ideme do
rekonštrukcie verejného osvetlenia, potom bude potrebné celý projekt zmeniť.
Ing. Jozef Savka – nemusíme robiť celý projekt naraz, môžeme ho robiť po etapách, takže
vypracovať harmonogram a podľa finančných možností by sme robili rekonštrukciu celého
osvetlenia. A prečo VPS? Pretože chceme riešiť zamestnanosť v tejto spoločnosti, keďže ide
o mestskú spoločnosť. Z posledného sedenia dozornej rady je vidieť, že ak mesto bude ďalej takto
postupovať k tejto svojej spoločnosti, ku koncu roka dôjde k prepúšťaniu, čo by sme nechceli.
Ing. Štefan Milovčík – mesto Snina je jedno z posledných miest, kde sú verejnoprospešné
služby v takomto rozsahu, že zabezpečujú všetky služby, ktoré mesto zabezpečovať má, počnúc
verejnou zeleňou, vývozom odpadu, osvetlením, čistením mesta až po pohrebníctvo. Mesto nemôže
dotovať pracovné miesta.
Ing. Jana Rosičová – úspory z elektrickej energie sa dosiahnu len vtedy, ak urobíme
rekonštrukciu verejného osvetlenia naraz. Ak sa to bude robiť etapovite, z tých úspor nie je možné
financovať investície. Ak to ideme robiť sami cez VPS, mesto bude musieť vynaložiť celý ten
náklad naraz zo svojich finančných prostriedkov.
Ing. Miroslav Balog – je potrebné dať priestor VPS-ke, aby predložila analýzu rekonštrukcie
verejného osvetlenia a potom uvidíme – úloha.
Ing. Daniela Galandová – prosí hlavného kontrolóra, aby do budúcna pri zmluvách uvádzal aj
zmluvné ceny – úloha.
Mgr. Erik Cap – chce sa opýtať ako dopadol výsledok v projekte z eurofondov na sídl. I.
a zaujíma ho, či zmluva s Informačným centrom mladých je už uzatvorená. Ak áno, prečo nebola
táto zmluva v MsZ, keď zmluvy na prenájom športovej haly sú prejednávané v MsZ.
Ing. Jana Rosičová – nájomné zmluvy s cenou v zmysle VZN do zastupiteľstva nejdú, ale ak
ide o nájomnú zmluvu s inou cenou, takéto zmluvy idú na prejednanie do MsZ.
Ing. Jozef Savka – niekedy bola na MsR predkladaná informácia o všetkých nájomných
zmluvách – s kým je zmluva uzatvorená, čo je predmetom zmluvy a aká je cena.
Ing. Jana Rosičová – nájmy sa uzatvárajú v zmysle VZN a sú zverejnené na internetovej
stránke mesta.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
a MsZ k 20. 09. 2011.

vedomie

kontrolu plnenia uznesení MsR
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec – 12 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: Anton Vass – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 87/2011

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 20. 09. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jozef Savka – ako bude mesto pokračovať ďalej, keď vidíme, koľko porušení zákona je
zistených. Vieme, že na objekte, kde boli použité eurofondy, žiadny nájom ani prenájom nemá byť
a základné školy to realizujú a nemajú ani súhlas ministerstva.
Ing. Jana Rosičová – riaditelia boli aj so sankciou upozornení nato, že v rekonštruovaných
priestoroch nie je možný prenájom.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 20. 09. 2011.

be r ie

na

ve d omie

výsledky kontrolnej činnosti

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 8 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Igor Latta, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 88/2011

5. 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 – prečítal dôvodovú správu k predloženému písomnému materiálu.
Pripomienky z komisií boli zapracované. Neboli zapracované pripomienky hlavného kontrolóra,
pretože ich predložil až vtedy, keď už bol materiál spracovaný. Prečítal navrhované pripomienky
hlavného kontrolóra.
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Ing. Jaroslav Regec – § 2 ods. 6 - navrhuje, aby členom komisie boli 4 poslanci MsZ.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal návrh hlavného kontrolóra na zmenu VZN.
Pripomienky hlavného kontrolóra:
1) Dopĺňa sa čl. 17 o nový odsek písm. c), ktorý znie:
c) V ostatných prípadoch je nájom 10,- €/hod. + prevádzkové náklady.
2) Dopĺňa sa čl. 18 o nový odsek písm. e), ktorý znie:
e) za 0,05 €/hod./m2 + prevádzkové náklady na krátkodobé prenájmy, za účelom konania
rôznych výpredajov, pre čas predaja.
3) Mení sa prvá veta § 24, ktorá znie:
„Pridelenie uvoľneného mestského bytu, ktorý nebol odpredaný vo verejnej dražbe, alebo
obchodnej verejnej súťaží a bytu osobitného určenia odporúča mestská rada uznesením po
predchádzajúcom prerokovaní predmetnej žiadosti v komisii bytovej, sociálnej
a zdravotníckej.“
4) Vypúšťa sa celý čl. 5, čím sa číslovanie posúva. Tento článok sa vypúšťa z dôvodu, že bolo
zrušené Opatrenie Ministerstva financií SR č. 04/R/2003, ktorým sa určovali maximálne
ceny za prenájom nebytových priestorov.
Hlasovanie o návrhu hlavného kontrolóra:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –Ing. Jaroslav Regec – prečítal svoj návrh na zmenu § 2 ods. 6.
Návrh Ing. Regeca:
Navrhuje v § 2 ods. 6 zmeniť časť vety „..... traja poslanci mestského zastupiteľstva“ na „......
štyria poslanci mestského zastupiteľstva“.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –Ing. Jaroslav Regec – 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
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, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
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proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka – 8 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

6. 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.
JUDr. Ján Paľovčík – prečítal dôvodovú správu k predloženému písomnému materiálu.
Pripomienky z komisií boli zapracované.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal 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
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina. Text všeobecne záväzného
nariadenia tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
proti: –zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr.
Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jozef Savka – 8 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

7. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 90/2008 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. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, útvar školstva.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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. 90/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša,
Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Emília Mydlová – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 89/2011

(na zasadnutie prišli Ing. Jaroslav Matis a MUDr. Jozef Homza – 15.30 hod. – počet poslancov 16)
27. Žiadosť o zníženie nájomného – Nemocnica Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie (do 30. 06. 2012).
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e nájomné vo výške 1,- €/mesiac za nájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a nájomné vo výške 1,- €/mesiac za
nájom hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina pre obchodnú spoločnosť Nemocnica Snina,
s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od 01. 10. 2011, na dobu do
30. 06. 2012.
Ing. Marián Kníž – navrhuje upraviť dobu nájmu od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Predkladá to
ako poslanecký návrh.
Ing. Jaroslav Matis – navrhuje predĺžiť dobu nájmu do 31. 01. 2012. Predkladá to ako
poslanecký návrh.
Ing. Jaroslav Regec – na valnej hromade boli vysvetlené dôvody, prečo termín do 30. 06. 2012,
preto prosí, aby si to poslanci rozmysleli a svoje poslanecké návrhy stiahli.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Jaroslava Matisa, ktorý svoj poslanecký
návrh predložil aj písomne. Od Ing. Kníža písomne poslanecký návrh nedostal.
Návrh Ing. Matisa:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e nájomné vo výške 1,- €/mesiac za nájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a nájomné vo výške 1,- €/mesiac za
nájom hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina pre obchodnú spoločnosť Nemocnica Snina,
s. r. o., so sídlom Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108, od 01. 10. 2011, na dobu do
31. 01. 2012.
Hlasovanie o návrhu Ing. Jaroslava Matisa:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor
Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika – 7 poslancov
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proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
zdržali sa: Mgr. Jaroslav Koco, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
Poslanecký návrh Ing. Matisa nebol schválený.
Hlasovanie o upravenom písomnom návrhu:
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 90/2011

28. Zmluva o odmene za právne služby
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – doplniť do textu zmluvy čl. 4 ods. 2 „maximálne do výšky 100.000,-€“.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Zmluvu o odmene za právne služby s JUDr.
Jánom Vrbom, Advokátska kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Text zmluvy tvorí
prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 91/2011

29. 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.
Ing. Marián Kníž – k materiálu chýba dôvodová správa. Poslanci nevedia, o aké uznesenie sa
jedná.
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Ing. Jana Rosičová – ide o uznesenie, ktorým sa rozdelili dotácie a je tam aj ukladacia časť,
ktorá ukladá vypracovať VZN o dotáciách. Keďže VZN nie je a bolo ním viazané rozdeľovanie
dotácií, je tu návrh na jeho zrušenie.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal 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, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr. Vladislav
Mika, Ing. Jaroslav Regec – 6 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
zdržalo sa: MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
30. 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. Jana Rosičová – tým pádom, že materiál číslo 29 nebol schválený, nie je možné o bode
číslo 30 hlasovať, pretože ide o duplicitné uznesenie. Treba tento materiál z rokovania stiahnuť.
Ing. Jaroslav Regec – dôvodová správa k materiálu č. 29 chýbala aj jemu, ale vysvetlenie pani
prednostky bolo zrozumiteľné.
Mgr. Erik Cap – ako predkladateľ materiálu č. 30 ho z dnešného rokovania sťahuje.
Ing. Štefan Milovčík – keďže došlo k nedorozumeniu pri mat. č. 29, informuje poslancov, že na
deň 27. 09. 2011 o 14.30 hod. zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine. Z dnešného
programu sťahuje aj materiály č. 33 A) a 33 B), ktoré navrhuje predložiť na zasadnutie v utorok.
Materiál z rokovania na návrh predkladajúceho stiahnutý.

8. Zrušenie neaktuálnych všeobecne záväzných nariadení mesta, štatútov a smerníc
mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných
vecí.
Ing. Daniela Galandová – je VZN č. 5/1992 niečím nahradené alebo bude niečím nahradené?
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Ing. Jana Rosičová – kontrola sa v súčasnosti riadi zákonmi, takže VZN z roku 1992 je
v rozpore s týmito zákonmi, preto je návrh na jeho zrušenie.
Ing. Pavol Marinič – hlavný kontrolór postupuje pri svojich kontrolách v zmysle zákona, ale
môže vypracovať VZN v zmysle platných predpisov.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1992 na zabezpečenie kontrolnej činnosti v meste Snina,
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1992 o utváraní podmienok zásobovania mesta,
3. Štatút Rekreačnej oblasti Rybníky Snina, schválený uznesením MsZ č. 113/1992 dňa 29. 04.
1992,
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1993 - Smernica pre územný rozvoj sídelného útvaru Snina,
5. Kancelársky poriadok Mestského úradu v Snine, schválený uznesením MsZ č. 119/1995 dňa
02. 11. 1995,
6. Štatút rady mimovládnych organizácií na území mesta Snina, schválený uznesením MsZ
č. 321/2004 dňa 13. 05. 2004,
7. Štatút komisie MsZ v Snine na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, schválený uznesením MsZ č. 513/2005 dňa 08. 02. 2005,
8. Rokovací poriadok komisie MsZ v Snine na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, schválený uznesením MsZ č. 538/2005 dňa 14. 04. 2005.
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 92/2011

9. 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.
Ing. Jaroslav Regec – bol predložený poslanecký návrh poslancov Ing. Kníža, Ing. Savku, Mgr.
Koca a Ing. Galandovej.
Ing. Marián Kníž – poslanecký návrh sťahuje.
Ing. Štefan Milovčík – sťahuje z dnešného rokovania písomný materiál a navrhuje predložiť ho
na najbližšie zasadnutie, ktoré bude na budúci týždeň v utorok.
Materiál z rokovania na návrh predsedajúceho stiahnutý.
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10. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov mesta
do rád škôl
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, útvar školstva.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) MVDr. Vladimíra Juška z funkcie člena rady škôl zriadených pri MŠ Ulica budovateľská
a MŠ Ulica Čsl. armády,
b) Mgr. Petra Hasina z funkcie člena rady škôl zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ
Ulica Čsl. armády a MŠ Ulica Duk. hrdinov,
deleguje
a) za člena rady škôl zriadených pri MŠ Ulica budovateľská a MŠ Ul. Čsl. armády poslankyňu
MsZ Emíliu Mydlovú,
b) za člena rady škôl zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ Ulica Čsl. armády a MŠ Ulica
Duk. hrdinov poslanca MsZ Mgr. Michala Lukšu.
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, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Michal Lukša, Emília Mydlová – 2 poslanci
nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 93/2011

11. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.

Ing. Dana

Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
Snina za II. štvrťrok 2011.

vedomie

správu o plnení rozpočtu mesta

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, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 94/2011

12. Mestský futbalový klub – žiadosť o zníženie nájomného za užívanie pozemkov
a priestorov v areáli futbalového štadióna
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e na rok 2011 nájomné vo výške 1,- € za
nájom pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa v priestoroch futbalového štadióna v Snine pre
Mestský futbalový klub Snina.
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,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Ing.
Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka – 6 poslancov
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 95/2011

13. Schválenie Zmluvy o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Snina a gminou
Zagórz v Poľsku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
mestom Snina a gminou Zagórz v Poľsku.

Zmluvu o cezhraničnej spolupráci medzi

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, 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, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 96/2011
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14. Schválenie spolufinancovania projektu „Výstavba kontajnerových stanovíšť
a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana
Džomeková, útvar regionálneho rozvoja a Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP
a SP.
Ing. Daniela Galandová – čo všetko patrí medzi neoprávnené náklady?
Ing. Jana Rosičová – polovica stavebných nákladov a nákup kontajnerov patrí medzi
neoprávnené náklady.
Ing. Lýdia Gičová – vysvetlila, čo zo stavebných nákladov patrí medzi oprávnené a čo medzi
neoprávnené náklady.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e predloženie a realizáciu aktivít projektu po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP takto:
Žiadateľ: Mesto Snina
Názov projektu: Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému
separovaného zberu v meste Snina
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu (OPŽP-PO4-11-3).
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 571 600,54 €
Výška celkových oprávnených výdavkov: 1 140 773,22 €
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:
57 038,66 €, čo predstavuje 5,00 %.
Spôsob spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov – z rozpočtu mesta vo výške:
57 038,66 € oprávnených výdavkov a 430 827,32 € neoprávnených výdavkov, čo predstavuje
spolu 487 865,98 €.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, 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, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 97/2011

15. Zmluva o zriadení vecného bremena pre stavbu Modernizácia a prístavba ZUŠ
v Snine – objekt SO 05 – Úprava kábelových NN rozvodov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
zmluvu o zriadení vecného bremena pre
stavbu Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine, objekt SO 05 – Úprava kábelových NN rozvodov
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Ul. mlynská 31, 042 91 Košice. Text zmluvy
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, 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, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 98/2011

16. Informatívna správa o tržbách a návštevnosti v RO Rybníky počas letnej
turistickej sezóny 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus,
rekreačné a športové služby.
Ing. Jaroslav Koco – chýba mu tu výdavková časť.
Ing. Štefan Milovčík – ide o materiál, ktorý hovorí iba o návštevnosti RO Rybníky. Komplexná
správa o príjmoch a výdajoch bude predložená na najbližšie zasadnutie MsZ.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a návštevnosti v RO Rybníky počas letnej turistickej sezóny 2011.

informatívnu správu o tržbách

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, 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, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 99/2011

17. 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.
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Ing. Jaroslav Regec – prečítal poslanecký návrh Ing. Kníža, Ing. Savku, Mgr. Koca a Ing.
Galadnovej (vypustená ukladacia časť z písomného návrhu na uznesenie).
Poslanecký 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 c h v a ľ u j e zaradenie hudobného festivalu Rock
pod Kameňom do plánu kultúrnych podujatí organizovaných MsKaOS Snina v roku 2012.
Ing. Jaroslav Regec – tento materiál je predložený preto, aby sme pri úprave rozpočtu už mohli
túto položku zapracovať.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
za: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Mgr.
Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jozef Savka – 7 poslancov
proti: MUDr. Mária Kostelníková, Anton Vass – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec – 6 poslancov
Poslanecký návrh nebol schválený.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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 20.000,- €, 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.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 6 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržalo sa: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, Mgr.
Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jozef Savka – 8 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
PhDr. Daniel Andráško – pýta sa poslancov, ako má byť spracovaný tento materiál, aby nebol
ohrozený budúci ročník tohto festivalu.
Ing. Štefan Milovčík – tento materiál bude znova predložený na prerokovanie v utorok.
18. Zimná údržba – porovnanie súčasných nákladov a predpokladaných nákladov pri
využívaní priemyselnej soli
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Ján Alušík, riaditeľ VPS Snina, s. r. o.
Ing. Ján Alušík – k predkladanému materiálu podal bližšie informácie.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie n a ve d om ie
správu Zimná údržba –
Porovnanie súčasných nákladov a predpokladaných nákladov pri využívaní priemyselnej soli pri
údržbe miestnych komunikácií, u k l a d á zapracovať náklady na potrebné investície do rozpočtu
roku 2012 a spôsob zimnej údržby s využitím priemyselnej soli začať realizovať v zimnej sezóne
2012 – 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 100/2011

19. Návrh podmienok vyhlásenia verejnej súťaže na prenájom PNS stánkov na
námestí Centrum
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
sc h va ľ u j e
podmienky pre vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na prenájom PNS stánkov na námestí Centrum uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže“. Oznámenie tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, 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, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 101/2011

20. Žiadosti o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
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JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k tomuto materiálu. Ako právnik neodporúča
bod c) schváliť.
Ing. Jaroslav Regec – nevidí dôvod, aby nebol bod c) schválený. Aktivity klubu Skóre sú
možno lepšie ako Mestského volejbalového klubu Snina. Preto prosí poslancov, aby tento návrh
podporili.
Ing. Jaroslav Regec – za návrhovú komisiu dáva návrh, aby sa hlasovalo za dané uznesenie ako
celok.
Ing. Jaroslav Koco – nie je dôvod, aby sme jednému klubu povolili nájom za 1 € a inému nie.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) nájomné vo výške 1 €/rok za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch október 2011 až jún
2012, vždy v dňoch pondelok až piatok v rozsahu 2 hodiny pre Centrum voľného času
v Snine, Kukučínova 2544/7, za účelom vykonávania pohybovej aktivity detí v súlade
s výchovným plánom CVČ,
b) nájomné vo výške 1 €/rok za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch október 2011 až jún
2012, v rozsahu 3x týždenne po 2 hodiny pre Mestský volejbalový klub Snina, za účelom
tréningového procesu a súťažných stretnutí MVK Snina – kategórie mladšie žiačky a staršie
žiačky,
c) nájomné vo výške 1 €/rok za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch október 2011 až jún
2012, vždy v dňoch pondelok až piatok v rozsahu 2 hodiny pre Športový klub SKÓRE pri ZŠ
Snina, Ul. 1. mája, za účelom tréningového procesu volejbalových družstiev.
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
14 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 102/2011

21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 1856/165 – Peter
Prokop
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – s týmto bodom úzko súvisí aj materiál č. 22, ak materiál č. 21 nebude
schválený, materiál č. 22 bude potrebné z rokovania stiahnuť. Tento problém sa ťahá niekoľko
rokov. K dnešnému dňu nie sú urobené žiadne právne kroky ani voči p. Prokopovi ani voči
budúcim vlastníkom predmetného pozemku.
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Ing. Jana Rosičová – do uznesenia dopísať vetu: „s podmienkou, že kúpna cena bude
uzatvorená až po uzatvorení všetkých zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách s vlastníkmi
nehnuteľností na Ul. Kalinčiakovej“.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpu
pozemku parcelné číslo CKN 1856/165 o výmere 2 355 m2, druh pozemku – orná pôda, zap. na LV
č. 6481, k. ú. Snina, od Petra Prokopa, rod. Prokop, nar. 13. 01. 1952, r. č. 520113150, trvale
bytom Snina, Partizánska 1834/26, za cenu 17 000,- € s podmienkou, že kúpna zmluva bude
uzatvorená až po uzatvorení všetkých zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách s vlastníkmi
nehnuteľností na Ul. Kalinčiakovej. 17 000 €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jaroslav Matis – 4
poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 103/2011

22. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve – zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 1856/165
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík - materiál je predložený v dvoch variantoch, pretože sú rozdielne názory
v cene.
Anton Vass – je zato, aby sa hlasovalo o cene 7,22 €.
Ing. Jozef Savka – súhlasí s poslancom p. Vassom.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie - variant 1).
Návrh na uznesenie – variant 1):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3 a § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre prevod
pozemku parc. č. CKN 1856/165 – orná pôda, o výmere 2355 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
ktorý spočíva v tom, že tento pozemok je určený k prevodu z dôvodu vyriešenia problému
prístupovej cesty občanov na Ul. Kalinčiakovej, ktorí nemajú prístup k zadnej časti svojich parciel
– dvorov,
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b) návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je odplatný zmluvný prevod
nehnuteľnosti v k. ú. Snina - odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1865/165 – orná pôda,
o výmere 2355 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, podľa GP č. 37002341-131/2010 overeného
pod G1-120/2011 zo dňa 30. 06. 2011 pre dotknutých vlastníkov uvedených v prílohe č. 2 za cenu
10,15 €/m2, teda za cenu 17 011,40 € za celkovú výmeru 1 676 m2, ktorá je predmetom prevodu
pre dotknutých vlastníkov.
Text zmluvy tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.
Prevod je v súlade s ustanovením § 10 a § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3 (úplné znenie) a § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena a úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 VZN č.
95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: –proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 6 poslancov
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec – 10 poslancov
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie - variant 2).
Návrh na uznesenie – variant 2):
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3 a
§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
prevod pozemku parc. č. CKN 1856/165 – orná pôda, o výmere 2355 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok je určený k prevodu z dôvodu
vyriešenia problému prístupovej cesty občanov na Ul. Kalinčiakovej, ktorí nemajú prístup
k zadnej časti svojich parciel – dvorov,
b) návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je odplatný zmluvný prevod
nehnuteľnosti v k. ú. Snina - odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1865/165 – orná pôda,
o výmere 2355 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, podľa GP č. 37002341-131/2010 overeného
pod G1-120/2011 zo dňa 30. 06. 2011 pre dotknutých vlastníkov uvedených v prílohe č. 2 za cenu
7,22 €/m2, teda za cenu 12 100,72 € za celkovú výmeru 1 676 m2, ktorá je predmetom prevodu pre
dotknutých vlastníkov.
Text zmluvy tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.
Prevod je v súlade s ustanovením § 10 a § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3 (úplné znenie) a § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena a úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 VZN č.
95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku v znení doplnkov.
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
14 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
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zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 104/2011

23. Zriadenie vecného bremena pre DOTY, s. r. o, Rybnická 2709, 069 01 Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal svoj poslanecký návrh na uznesenie.
Poslanecký návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) súhlas k zriadeniu vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Mesta Snina, k. ú. Snina,
zapísaného na LV č. 3200, parc. č. CKN 37/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
15 632 m2, v prospech spoločnosti DOTY, s. r. o., so sídlom Rybnická 2709, 069 01 Snina,
IČO: 44 125 186, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku strpieť
uloženie inžinierskych sietí pre plánovanú stavbu na parcele č. CKN 37/200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve žiadateľa za jednorazovú odplatu v zmysle platného VZN, po predložení
geometrického plánu na zriadenie predmetného vecného bremena. Všetky náklady spojené
so zriadením vecného bremena hradí žiadateľ,
b) uzatvorenie nájomnej zmluvy na parc. č. CKN 2297/64, na ktorej sa budú nachádzať
komunikácie a spevnené plochy ako objekt SO – 06 podľa projektovej dokumentácie stavby,
obchody a služby pre investora DOTY, s. r. o., Rybnícka 2709, Snina spracovanej
profesným projektantom Ing. Miroslavom Vahovským.
Ing. Miroslav Balog – za seba navrhuje tento problém zaradiť na výjazdové zasadnutie MsZ.
Hlasovanie o návrhu Ing. Regeca:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis,
Ing. Jozef Savka – 5 poslancov
Mestské zastupiteľstvo prijalo

24. Zriadenie vecného bremena pre REVITAL
069 01 Snina

uznesenie č. 105/2011

PLUS, s. r. o., Sládkovičova 300,

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e súhlas k zriadeniu vecného bremena na
pozemku vo vlastníctve Mesta Snina, k. ú. Snina, zapísaného na LV č. 770, parc. č. CKN 1385/2 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 528 m2, v prospech spoločnosti REVITAL PLUS, s. r. o.,
so sídlom Sládkovičova 300, 069 01 Snina, IČO: 36 693 847, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
predmetného pozemku strpieť uloženie inžinierskych sietí pre stavbu postavenú na parcele CKN
1385/10, k. ú. Snina, vo vlastníctve žiadateľa a v práve prechodu cez daný pozemok vo vlastníctve
mesta, za odplatu v zmysle platného VZN, po predložení geometrického plánu na zriadenie
predmetného vecného bremena.
Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena hradí žiadateľ.
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 106/2011

25. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Pavol Mikulák
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 5062, k. ú.
Snina v časti C, pod V - 282/03 - zrušenie vecného bremena k parcelám vytvoreným z parcely č.
CKN 1225/197, k. ú. Snina, GP č. 36485551-40/2010 zo dňa 21. 01. 2011, ktoré spočíva
v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560
a je súčasťou Kúpnej zmluvy č. 1140/2001/PSM zo dňa 15. 04. 2003, pre žiadateľa Pavla
Mikuláka, r. č. 5501036321, bytom B. Němcovej 2569/20, 069 01 Snina.
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, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 107/2011
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26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 4264/1
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – tento materiál je predložený opakovane, žiadateľka žiadala, aby bol
materiál doplnený z archívu o veci ako sú súdne rozhodnutia a pod. Ide o problém z roku 1989.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN č. 83/2007
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1- 3 a § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre prevod
pozemku parc. č. CKN 4264/1 – ostatné plochy, o výmere 1549 m2, nakoľko sa jedná
o priľahlý pozemok k pozemku parc. č. CKN 4025/1 – záhrady, o výmere 5723 m2, zap. na LV
č. 2777, vo vlastníctve kupujúcej, čo je prípad osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina – odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 4264/1 –
ostatné plochy, o výmere 1549 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta
Snina, pre Annu Dunajovú, nar. 06. 03. 1939, r. č. 395306109, bytom Snina, Štúrova 761/121,
za cenu 786,83 €, t. j. 0,507 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom č. 12/2010 znalca Ing. Jána
Kormucika, Železničná 358, 067 83 Kamenica nad Cirochou s tým, že kupujúca uhradí 66 €
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Zmluvný prevod je v súlade s ustanovením § 10 a § 12 ods. 1 písm. b) a ods. 6 písm. e) VZN
č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1- 3
a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko
sa jedna o priľahlý pozemok k pozemku parc. č. CKN 4025/1 – záhrady o výmere 5723 m2, zap.
na LV č. 2777, vo vlastníctve kupujúcej, ktorý je samostatne nevyužiteľný.
Cena je v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. a) VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnku č. 1 a 2.
Hlasovanie:
za: MUDr. Jozef Homza, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 8 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
zdržalo sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Michal Lukša, Ing.
Jozef Savka – 5 poslancov
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k danému materiálu žiadne uznesenie.
Ing. Štefan Milovčík – materiál predložiť na utorok s cenou v zmysle VZN.

31. Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ.
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Ing. Marián Kníž – kontroluje z mesta niekto vykonanú prácu VPS-ky? Jedná sa hlavne
o kosenie a kvalitu kosenia. Sťažujú sa hlavne obyvatelia sídl. II, že nemajú pokosené okolo
obytných blokov.
Ing. Jana Rosičová – minulý týždeň sa konalo stretnutie s riaditeľom VPS-ky. Verejná zeleň
a komunálny odpad má na starosti oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP. Dohodli sme sa p. riaditeľom,
že pracovníčka, ktorá má na starosti životné prostredie, bude preberať tieto práce a zo strany VPS
bude vykazovaný harmonogram prác za príslušný mesiac. Všetky práce sú vykonávané na základe
zmluvy, ktorú s VPS uzatvárame na začiatku roka. Každý mesiac VPS fakturuje 1/12 ročného
objemu.
Ing. Jaroslav Regec – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie
Organizačného poriadku Mestského úradu Snina.

n a

ve d om ie

informáciu o zmene

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, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Mgr. Michal Lukša, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 108/2011

32. Interpelácia poslancov
Ing. Marián Kníž – prosí PhDr. Andráška, aby zhodnotil festival Rock pod Kameňom.
PhDr. Daniel Andráško – festival prebieha už 9 rokov. Sú na neho celkom pozitívne ohlasy
s tým, že každý ročník je iný. Organizácia festivalu začala vo februári, čo je neskoro. S prípravou
budúceho ročníka treba začať už teraz. Preto bol predložený na dnešné rokovanie materiál. Zo
vstupného a cateringu sa žiaden festival ufinancovať nedá. Bez veľkého sponzora nie je možné
takúto akciu organizovať bez straty.
Anton Vass – na Ul. Sládkovičovej narástla frekvencia premávky motorových vozidiel, preto je
potrebné uvažovať o nejakých retarderoch či ostrovčekoch - úloha.
Ing. Jozef Savka – občania z Hámorskej ulice chcú pripraviť petíciu pre komisiu dopravy, aby
sa riešili problémy, ktoré na tejto ulici sú. Sťažujú sa na nedodržiavanie rýchlosti na tejto ulici,
pretože z Ul. Sládkovičovej nie je upravená rýchlosť, nie je tam osadená dopravná značka začiatok
a koniec obce a taktiež upozorňujú, že sa nečistia spúšte. Cesta je tak vyskloňovaná, že spúšte sú na
vyvýšenej časti a keď sú prívalové dažde a je veľký nános blata, je práve na tej strane, kde nie sú
spúšte. Na budúci rok bude dobré zaradiť do investičných akcií aj výstavbu nejakých zachytávačov
špiny, keďže ide o veľmi vyskloňovaná ulicu – úloha.
Ing. Marián Kníž – park v kaštieli v tomto roku nebol ani raz pokosený, má to na starosti
riaditeľ MKaOS;
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- sťažnosť obyvateľov z Ulice SNP, je tam rozkopaný chodník, robí sa tam prístupová cesta,
-

kto to povolil a kedy to má byť ukončené;
chodník pri parku – oproti PROVINGU – je tam prerušený chodník, je tam nedokončená
cesta, majú na to stavebné povolenie a kedy bude upravený chodník?

Ing. Lýdia Gičová – Ul. budovateľská – stavbu realizuje p. Duda, robí prístupovú cestu
k prevádzke stavebnín. Stavebné povolenie mu vydalo mesto Snina. Nevie teraz povedať, kedy je
termín na dokončenie stavby, ale podmienkou realizácie stavby bolo, že tam budú skosené
obrubníky. Obrubníky boli skontrolované, len ešte nie je vrchná vrstva cesty a preto je tam veľký
výškový rozdiel;
- Ulica SNP – stavbu realizuje SUKMONT do prevádzky bývalej STS –
stavebné povolenie vydával špeciálny stavebný úrad pre cestné komunikácie a mesto dávalo súhlas,
pretože sa stavba realizuje po pozemku mesta. Súhlas dávalo oddelenie správy majetku a služieb
a nevie povedať, či tam boli uvedené nejaké podmienky.
MUDr. Igor Latta – na zasadnutie MsZ 27. 09. 2011 predložiť materiál ohľadom žiadosti
o financovanie Červeného kríža na základe žiadosti p. Pavlíkovej a návrhu mesta – úloha.
33. Rôzne
K tomuto bodu nemali poslanci žiadne návrhy.

34. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 23. 09. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka

Ing. Miroslav Baloga
MUDr. Andrej Kulan

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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