ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 24. 06. 2010
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
MUDr. Marek Andraščík
PhDr. Daniel Andráško
Ing. Miroslav Balog
JUDr. Iveta Bžánová
Ing. Ján Čop
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
MUDr. Jozef Homza
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
Ing. Štefan Nevoľník
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
MUDr. Miroslav Suchý
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Ing. Ján Harmaňoš
MVDr. Vladislav Juško
Mgr. Michal Lukša

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí
a školstva
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Lýdia Gičová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Metod Kamlár, povedený vedením MsP Snina
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
Anna Brečková, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o
Mgr. Eva Mihaliková, poverená riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 06. 2010
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 06. 2010 a Plán kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2010
5. VZN mesta Snina o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Snina
6. VZN mesta Snina o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája v Snine
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7. Doplnok č. 2 k VZN 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
8. Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku mesta Snina a o určení sadzieb na tento majetok
9. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku
10. Informácia o zmene Organizačného poriadku orgánov mesta Snina a Mestského úradu Snina
11. Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina
12. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2010
14. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010
15. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho osvetového strediska Snina
16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme VPS Snina, s. r. o.
17. Informatívna správa k dodávkam tepla a tepelného hospodárstva - TENERGO Brno, a. s.
18. Prenájom nebytových priestorov na ZŠ Budovateľská v Snine
19. Chodník na Ul. študentskej a Ul. čsl. armády na sídl. I. v Snine – výnimka z uznesenia MsZ
č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
20. Prevádzka, oprava a údržba verejného osvetlenia spojená s realizáciou energeticky
úsporných opatrení na zariadeniach verejného osvetlenia v meste Snina – výnimka
z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
21. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - výnimka z uznesenia MsZ č. 681/2009
zo dňa 28. 01. 2010
22. Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina“
23. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičných akcií mesta Snina na rok 2010
a Prehľad podaných a pripravovaných projektov financovaných z eurofondov
24. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 544/2009 zo dňa 26. 03. 2009
25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237
26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/92
27. Zmena uznesenia MsZ č. 768/2010 zo dňa 29. 04. 2010
28. Prezentácia spoločnosti Aqua Kubín, s. r. o.
29 A) Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného
zberu v meste Snina – výnimka z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
29 B) Spolufinancovanie projektu CESTA NÁDEJE
29. Rôzne
30. Interpelácia poslancov
31. Záver

K bodu 1)

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík – otvoril tridsiate deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti
Nemocnica Snina, s. r. o. – MUDr. Lukáč, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. – Ing. Ján
Alušík, poverená riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina – Mgr. Eva
Mihaliková, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP a vedúci oddelení
MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná
Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.
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Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi. Pri prezentácii
obdržali materiály č.:
29 A)Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného
zberu v meste Snina – výnimka z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
29 B) Spolufinancovanie projektu CESTA NÁDEJE
29 C) Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
ktoré sa nenachádzajú v pozvánke, ale navrhujem ich doplniť do programu dnešného rokovania.
Pri prezentácii poslanci obdržali aj materiály č.:
14. Návrhu druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010– na základe návrhu Ing. Jána
Čopa, zástupcu primátora, na zasadnutí mestskej rady je tento materiál prepracovaný – navýšenie
výdavkov na športovú halu o sumu 500 €. Pri tomto materiály je potrebné vymeniť si potrebné
strany;
22. Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Snina“ - tento materiál je potrebné vymeniť si celý,
23. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičných akcií mesta Snina na rok 2010
a Prehľad podaných a pripravovaných projektov financovaných z eurofondov – v tomuto
materiály je potrebné vymeniť si príslušné tabuľky
Mestská rada v Snine neodporúča na dnešnom zasadnutí schváliť materiál č.
21. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - výnimka z uznesenia MsZ č.
681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
Ďalej mestská rada odporúča z materiálu č. 9. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 95/2008
o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku vypustiť bod číslo 4 v § 9a.
Ing. Miroslav Balog – navrhuje z dnešného rokovania vypustiť materiál č. 9) Doplnok č. 2
k VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku. Ide
o veľmi závažný materiál, ktorý je treba najprv prerokovať v komisii finančnej a na úrovni
prednostky.
Ing. Ján Čop – ide o cenovú mapu na odstavné plochy, nie na všetky pozemky v meste Snina.
JUDr. Iveta Bžánová – nevidí dôvod, aby sa mesto zbavovalo pozemkov v centre mesta
a nemalo by veľké pozemky odpredávať na odstavné plochy. Ide o strategické pozemky.
Špecifikácia uvedená v tomto materiály je veľmi široký pojem – môže to byť aj pozemok od
Robotníckeho hotela po mestský úrad. Považuje to za účelový krok, ktorý má otvoriť cestu na lacný
výpredaj mestských pozemkov.
Hlasovanie za vypustenie materiálu č. 9 z programu dnešného rokovania:
za: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka – 5 poslancov
proti: Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Štefan Nevoľník, Anton Vass
– 5 poslancov
zdržali sa: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Pavol Diňa – 3 poslanci
Materiál č. 9 ostáva v programe.
Hlasovanie za program:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr.
Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Štefan Nevoľník,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov

4
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie určujem:

Mgr. Ľubov Rehákovú
PhDr. Daniela Andráška
MUDr. Jozefa Homzu

Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie:
za: MUDr. Marek Andraščík, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr.
Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Štefan Nevoľník, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 10 poslancov
proti: –zdržali sa: PhDr. Daniel Andráško, MUDr. Jozef Homza – 2 poslanci
Za overovateľov zápisnice určujem:

MUDr. Máriu Kostelníkovú
MUDr. Štefana Čopíka

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú

2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Ján Čop, zástupca primátora. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej rady v Snine od
ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 773/2010

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 06. 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jozef Savka – uzn. MsZ č. 660/2009 – chce vedieť, ako sa bude postupovať ďalej.
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Ing. Pavol Marinič – uznesenie sa plní priebežne, proces nie je uzatvorený, odpovede
z ministerstva nám nie sú jasné, preto treba hľadať iné riešenie.
Ing. Jozef Savka – listy prišli v marci roku 2010 a zbytočne sa to naťahuje. Treba to urýchlene
uzatvoriť.
Mgr. Ľubov Reháková – predkladá poslanecký návrh - uzn. MsZ č. 436/2008 – navrhuje toto
uznesenie zrušiť, pretože sa vyskytli nové skutočnosti, začala fungovať súkromná materská škola
a je bezpredmetné, aby toto uznesenie bolo naďalej v platnosti.
Ing. Miroslav Balog – uzn. MsZ č. 681/2009 – čo sa týka elektronickej aukcie v tomto
uznesení, nedodržujeme ho a robíme chyby. Zmluva o dielo č. 1/6/2010 – zákazku vyhralo firma so
sídlom v Humennom a jej ponuka bola o 1600 € lepšia. VPS sú dcérskou spoločnosťou mesta
Snina. Ak si súdny ekonóm sadne a rozoberie túto situáciu, tak mesto tým, že prijalo takúto vec,
urobilo následovné. Ak nám nákup materiálu kupuje na inej pôde ako v Snine a platba daní beží
v inom meste a nehovoriac o tom, že ak budeme chcieť hospodársky výsledok od VPS, pri strate
tejto zákazky budeme musieť ponížiť zamestnanosť minimálne o 10 pracovníkov. Tí pôjdu na úrad
práce a budeme ich platiť z našich mestských peňazí. Ak súdni ekonóm k tomu sadne, povie, že
sme stratili sme 1600 do vlastnej s. r. o., ale prerobili sme možno 100 tis. v priebehu roka. Toto je
výsledok nášho hospodárenia. Nech mu niekto túto ekonomiku vyvráti.
Ing. Ján Čop – táto informácia je z jednej strany pravda, ale z druhej strany nie. Doteraz
chodníky robila naša VPS a nikdy sa nepodarilo znížiť sumu o takú čiastku, ako sa teraz podarilo
tou elektronickou súťažou. Súťaže sa mohol zúčastniť každý. Na chodníkoch sme tak ušetrili až dva
milióny Sk. Aj naša VPS kupovala materiál z Humenného. Čo je lepšie ušetriť dva milióny
a investovať ich do iných kapitálových výdavkov alebo za dva milióny dotovať pracovné miesta. Je
hrdý, že sa mu podarilo tie elektronické aukcie presadiť, pretože sa tým podarilo ušetriť za tie roky
krásne peniaze a môžeme tým urobiť viac investičných akcií v tomto meste. Keď chceme
predkladať nejaké návrhy, mali by to byť také, ktoré by šetrili mestské peniaze.
JUDr. Iveta Bžánová – poskytnutie materiálov k zmluvám zo strany 8 – chce to v písomnej
podobe – akým spôsobom prebehol proces, kde všade to bolo zverejnené, mená firiem, ktoré boli
oslovené, aby sa aukcie zúčastnili. Prosí to predložiť do 10 dní – úloha.
(na zasadnutie prišiel MUDr. Andrej Kulan – 9.38 hod. – spolu 14 poslancov)
Ing. Miroslav Balog – ak si niekto v dcérskej spoločnosti myslí, že je táto spoločnosť pri strate
1600 nevýhodná, tak nepozná čo je vnútorný réžia. Ak je podnikateľský subjekt, ktorý má vlastné
prevádzky a odoberie vlastnej prevádzke a dá zákazky externému subjektu, ktorý mu vyrobí aj
o 10 %, otvárajú sa vnútorné režijné nožnice a tie zožerú zisk, ktorý je medzi internou a externou
spoločnosťou. VPS je naša spoločnosť a máme na ňu priamy dosah, mali sme postaviť kritérium,
že chodníky budú za takú a takú cenu a že sa musia do tejto sumy zmestiť a nie dať zákazku druhej
firme.
Ing. Ján Čop – opakuje, neušetrili sme 1600 €, ale 66 000 €, t. j. dva milióny slovenských
korún. Kto robí verejnú súťaž, keď je normálna súťaž a keď prvý a druhý v poradí spĺňa všetky
predpoklady, nemôže vyhrať tretí. Nenúťme niekoho do protizákonných vecí. VPS si tiež robí
verejné súťaže od koho bude nakupovať tovar a súťaž nevyhrala sninská firma. Vo VPS nie je
zdravá ekonomika. Nefunguje to tam najhospodárnejšie.
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Ing. Štefan Milovčík – čo sa týka elektronickej aukcie, stotožnil sa s tým. Takouto formou sme
ušetrili možno aj milión €, ktoré sme tak ušetrili, ale aj inými racionalizačnými opatreniami. Keď je
raz elektronické obstaranie, tak je elektronické obstaranie.
MUDr. Štefan Čopík – chce sa opýtať, či sa z VPS bude prepúšťať.
Ing. Ján Alušík – nie, na VPS sa prepúšťať nebude, pretože zákaziek máme dosť. Podal bližšie
informácie k činnosti VPS Snina, s. r. o. Podal primátorovi žiadosť na generálnu opravu
kompaktora, ktorý VPS nutne potrebuje. Strojový park je zastaralý, ale zatiaľ ho využívajú.
Ing. Štefan Milovčík – žiadosť dostal včera, takže materiál nebol pripravený. Ak je kompaktor
naozaj nevyhnutný, bude materiál pripravený na najbližšie zasadnutie MsZ – úloha.
Ing. Jozef Savka – poprosil, aby sme všetky zákazky dávali VPS, keďže ide o našu spoločnosť.
V dnešnej hospodárskej situácii nám ide aj o to, aby sme udržali zamestnanosť. VPS môžeme
chápať aj ako sociálny podnik pre našich občanov. Navrhuje zrušiť uzn. MsZ č. 189/2007, pretože
sa v ňom nekoná. Ide o odkúpenie pozemkov na výstavbu bytov pre neprispôsobivých občanov zo
sídliska I.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh na uznesenie – zrušenie uznesenia MsZ č. 436/2008.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia MsZ č. 436/2008:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 9 poslancov
proti: Ing. Ján Čop, MUDr. Andrej Kulan – 2 poslanci
zdržali sa: MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, Ing. Štefan Nevoľník – 3 poslanci
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh na uznesenie – zrušenie uznesenia MsZ č. 189/2007.
Ing. Štefan Milovčík – je tu nádej, že sa zrekonštruuje Družba a vznikne Dom pokojnej staroby.
Sídlisku I. naozaj pomôže to, že neprispôsobivých občanov presťahujeme do lokality Červencovo,
pretože iné návrhy a riešenia nie sú.
Ing. Jozef Savka – je tam návrh v tom, že sú spracované projekty na Kostrubaň na výstavby
bytových jednotiek a ide o náš pozemok, takže nevidel by ani v tom problém. Presunutím týchto
neprispôsobivých spoluobčanov o 1000 metrov ďalej od tohto sídliska nerieši situáciu, ktorá na
tomto sídlisku je. Tieto problémy budú i naďalej pretrvávať. Nie je stotožnený s tým, aby dom
pokojnej staroby bol urobený práve v objekte bývalej Družby. Statika budovy je veľmi zlá.
Pivničné priestory sú zamokrené, treba to odizolovať. Nemá zmysel robiť tento dom v tomto
objekte.
Ing. Lýdia Gičová – projekty na bytový dom na Kostrubani boli zrealizované pred 10 rokmi,
stavebné povolenie dávno stratilo platnosť a projekty musia byť prepracované, pretože už nie sú
aktuálne. Aj keby sme išli budovať byty na Kostrubani, museli by sme robiť novú projektovú
dokumentáciu.
JUDr. Iveta Bžánová – byty, kde sú neprispôsobivý občania, nie sú v našom vlastníctve. Ak ich
z týchto bytov vysťahujeme, kto sa nasťahuje do týchto bytov? My do týchto bytov nemôžeme
zasahovať, kľudne sa tam môžu nasťahovať ďalší občania. Prídu tu podobní občania z Humenného
a z okolia? Postavíme si nové geto za Sninou?
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Ing. Štefan Milovčík – takže všetko je to v poriadku a necháme sídlisko tak ako je? Vyriešil sa
presne takto problém v Humennom. So sídliskom I to myslí dobre. Kde máme vysťahovať týchto
občanov? Iný návrh okrem Kostrubani tu nepočul. Takto to vedie k ničomu. Nie je to ideálne
riešenie, ale je to riešenie. Umýva si ruky nad tým, že to ostane tak, ako je to teraz. Byty sa
odpredali pred štyrmi rokmi, nevie komu, ale statika týchto bytov je narušená.
Mgr. Ľubov Reháková – načo toľko rozoberať výstavbu bytov na Červencove, keď ani
vlastníci pozemkov ich nechcú odpredať. Problematiku neprispôsobivých občanov už v tomto
volebnom roku aj tak nevyriešime.
MUDr. Štefan Čopík – zatiaľ sme nenašli vhodnejšie miesto ako je Červencovo. Vieme, ako to
dopadlo, keď sme chceli riešiť situáciu na Kostrubani, umiestnili sme tam unimobunky, vybavené
sociálnym zariadením a vieme, ako to s nimi dopadlo. Komunita na Kostrubani tam nikoho
neprijme. Navrhuje k tejto problematike diskusiu ukončiť.
Ing. Miroslav Balog – Červencovo nerieši situáciu na sídlisku I. Na sídlisku I. sa doteraz
nevyriešilo nič. Je tam najväčšia kriminalita. Mala tam byť vysunutá polícia. Bolo to zmietnuté zo
stola. Vysťahovaním Rómov do Červencova nič nevyriešime, budú migrovať aj tak.
Ing. Jozef Savka – v Červencove majú ľudia záhradky a tým, že tam vysťahujeme
neprispôsobivých zo sídliska I., sídlisku to nepomôže, akurát narastie počet nespokojných občanov,
hlavne tých, ktorí tam majú záhradky.
Mgr. Ľubov Reháková – diskusia k tejto problematike skončila, preto navrhujú hlasovať
o zrušení uznesenia MsZ č. 189/2007.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia MsZ č. 189/2007:
za: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4
poslanci
proti: MUDr. Marek Andraščík, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Anton Vass – 8 poslancov
zdržali sa: PhDr. Daniel Andráško, MUDr. Jozef Homza – 2 poslanci
Uznesenie MsZ č. 189/2007 nebolo zrušené, ostáva v platnosti.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ
k 24. 06. 2010, ruší uznesenie MsZ č. 436/2008 zo dňa 23. 10. 2008.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan,
Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: MUDr. Štefan Čopík – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 774/2010
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4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 06. 2010 a Plán kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 24. 06. 2010,
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 775/2010

Vo vedení rokovania pokračoval Ing. Ján Čop, zástupca primátora.
5. VZN mesta Snina o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Iveta
Chomaničová, oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
104/2010 o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, Ing. Ján Čop, MUDr.
Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: JUDr. Iveta Bžánová, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 776/2010

6. VZN mesta Snina o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája
v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
právnik MsÚ.
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Ing. Jozef Savka – hovorili sme, že nejde o sociálne byty, no na základe týchto podmienok je
jasné, že ide o byty určené práve pre sociálne odkázaných.
Ing. Lýdia Gičová – podmienky určuje Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, ktoré musíme splniť.
JUDr. Iveta Bžánová – nejde o byty pre neprispôsobivých občanov, ale o byty pre mladé
rodiny, ktoré majú nízke príjmy. Byty bude možné odkúpiť až po 30 rokoch, ale občanov treba
upozorniť, že v prípade, že budú mať vyšší plat, ako je stanovený vo výnose, budú musieť z tohto
bytu odísť. Ide o jednu z podmienok stanovených práve týmto výnosom.
Ing. Ján Čop – na MsR p. primátor povedal, že na ZMOS-e nanesie požiadavku, aby bola táto
podmienka vo výnose zmenená.
JUDr. Iveta Bžánová – aj keby sa to zmenilo, nebude to platiť spätne.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája v Snine.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 777/2010

7. Doplnok č. 2 k VZN 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. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 2 k VZN 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.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
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proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 778/2010

8. Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku mesta Snina a o určení sadzieb na tento majetok
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 8 k VZN mesta Snina č. 93/2008
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a o určení
sadzieb za tento prenájom.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 779/2010

9. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, vedúci oddelenia správy majetku a služieb.
Ing. Ján Čop – v § 9a je návrh z MsR vypustiť bod č. 4.
JUDr. Iveta Bžánová – tento materiál bol na finančnú komisiu predložený tesne pred jej
zasadnutím. V meste sa chystá zámena pozemkov mesta za pozemky cirkvi. Pokiaľ má ísť
o najväčší realitný biznis tohto volebného obdobia, bolo by slušné tento zámer predložiť na
rokovanie poslancom MsZ a tiež na prerokovanie do komisií. Oficiálne sa o tom zatiaľ nerozpráva.
Prosí Ing. Barlaša, aby povedal, koľko peňazí mesto stála príprava tejto zámeny, kto to inicioval,
kto podpisoval objednávky. Považuje to za tunelovanie mestského majetku. Tento doplnok má
umelo znížiť cenu pozemkov, aby táto zámena ľahko prebehla.
Ing. Ján Čop – o tejto zámene bola podaná informácia v správe o činnosti mestskej rady. Nejde
o nič skryté. Je to verejné. Je pravda, že sa pripravujú veci, aby sme mohli o tom rozhodnúť,
keďže k takémuto rozhodnutiu sú potrebné presné údaje. Všetky pozemky a všetky nehnuteľnosti
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oceňuje jeden znalec, aby sme predišli špekuláciám. Tento doplnok je predkladaný z dôvodu, aby
sme predišli rôznym cenám pri odpredaji takýchto pozemkov. V minulosti boli odpredané takéto
pozemky za rôzne ceny.
Ing. Jana Rosičová – zatiaľ sme zaplatili za geometrické plány a znalecké posudky 400 €.
Chýba nám ešte asi jeden znalecký posudok.
Ing. Miroslav Balog – čo sú to priľahlé pozemky?
Ing. Jana Rosičová – toto je presne špecifikované práve vo VZN č. 95/2008, ku ktorému sa
predkladá práve tento doplnok.
Ing. Jozef Savka – chce požiadať poslancov, aby sme už do konca tohto volebného obdobia
veľké pozemky neodpredávali.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Doplnok č. 2 k VZN č. 95/2008 o prevode

Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Anton Vass – 10 poslancov
proti: JUDr. Iveta Bžánová – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 780/2010

Vo vedení pokračoval Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
10. Informácia o zmene Organizačného poriadku orgánov mesta Snina a Mestského úradu
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ Snina.
Ing. Jana Rosičová - v zmysle novely zákona o obecnom zriadení organizačná štruktúra už
v právomoci primátora mesta. Od 01. 07. sa navyšuje počet policajtov na MsP o jedného
pracovníka a vytvára sa školský úrad, ktorý bude spadať priamo pod prednostu úradu.
Ing. Miroslav Balog – keď sme školstvo priraďovali k inému oddeleniu, vraveli sme, že ide
o šetrenie mzdového fondu. Teraz je to ako?
Ing. Jana Rosičová – mzdový fond sa nenavyšuje.
JUDr. Iveta Bžánová – koľko je na mestskom úrade zamestnancov?
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Ing. Jana Rosičová - v zamestnaneckom pomere je na MsÚ 147 – vrátane chránenej dielne,
opatrovateliek, komunitných pracovníkov, sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov. Teda
nejde o počet úradníkov na mestskom úrade.
JUDr. Iveta Bžánová – chce vedieť, koľko pracovníkov pracuje na mestskom úrade a koľko na
mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku.
Ing. Jana Rosičová -

54 pracovníkov na MsÚ vrátane hlavného kontrolóra
11 rekreačné a športové služby
15 pracovníkov MsÚ
4 chránená dielňa

Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
poriadku orgánov mesta Snina a Mestského úradu Snina.

informáciu o zmene Organizačného

Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 781/2010

11. Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta
Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva.
JUDr. Iveta Bžánová – tento materiál je veľmi dobre spracovaný a verí, že to neostane iba na
papieri a bude sa takto postupovať pri vybavovaní petícií a sťažností.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní
a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií
v podmienkach samosprávy mesta Snina schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.
432/2008, zo dňa 23. 10. 2008, schvaľuje Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií
v podmienkach samosprávy mesta Snina
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
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MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 782/2010

12. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková,
referent finančných dotácií.
Ing. Miroslav Balog – ide o veľmi citlivú tému, preto si myslí, že začiatkom roka bolo potrebné
tomuto materiálu venovať jedno samostatné zasadnutie, kde by sa plánované peniaze prerozdelili
jednotlivých klubom a organizáciám.
MUDr. Štefan Čopík – diskusia k tomuto materiálu je zbytočná. Je to dohodnuté na pracovnom
rokovaní. Finančná komisia mala spracovať kritériá na prerozdeľovanie týchto dotácií, no za 4 roky
sme sa ho nedočkali.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala 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 100,- € tak, ako je uvedené
v prílohe na uznesenie,
2. prerozdelenie dotácií určených pre umelecké súbory vo výške 3 650,- € tak, ako je uvedené
v prílohe na uznesenie,
3. prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia, cirkevné a charitatívne organizácie
vo výške 41 250,- € tak, ako je uvedené v prílohe na uznesenie,
4. dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta tak, ako je uvedené v prílohe na
uznesenie.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 783/2010

13. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
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Ing. Jana Rosičová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I.
štvrťrok 2010.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 784/2010

14. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Ján Čop – na MsR navrhol navýšenie výdavkov na športovú halu o sumu 500 € z dôvodu,
že chlapci si chcú sami natrieť skateboardové ihrisko a chcú si tam dať vyrobiť ešte nejaké doplnky,
ktoré im navrhol projektant.
JUDr. Iveta Bžánová – chce upozorniť na zopár vecí. Prejavuje sa tu to, čomu sme chceli
zabrániť hlavne čo sa projektov týka. Ešte sa len rozbiehajú rekonštrukcie a už sa spolufinancovanie
navyšuje aj o niekoľko desiatok percent. Ide o zle spracované projekty a tým sa finančné
prostriedky navyšujú aj o niekoľko desiatok miliónov korún. Ak sa do projektu nezahrnú búracie
práce a projektant sa pomýli o 700 m2 fasády, myslí si, že ide o závažné chyby. Čia je to chyba? Ale
myslí si, že je to časovaná mína, ktorá môže vážnym spôsobom narušiť rozpočet mesta a preto chce
poprosiť, aby sa takýmto veciam predchádzalo dobrou kontrolou projektov. Čo sa kosačky pre
rekreačné služby týka – je potrebná tam aj 4 kosačka, keďže z VPS boli na tieto služby
oddelimitované 3 kosačky?
Ing. Lýdia Gičová – podala informáciu o prácach naviac, ktoré je potrebné vykonať pri
realizácii projektu revitalizácie kúpalísk v RO Rybníky. Čo sa projektov na ZŠ týka, projekty si
robili školy a nie je fyzicky možné, aby sme všetky projekty podrobne skontrolovali ešte pred
podaním.
Ing. Miroslav Balog – vo svete je bežné, že projektanti majú svoju činnosť poistenú. Preto
navrhuje, aby sme uzatvárali zmluvy len s tými projektantmi, ktorí majú svoju činnosť poistenú, ak
dôjde k chybe, aby bol projektant schopný tento problém riešiť poistnou udalosťou.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu , schvaľuje zmenu
rozpočtu na rok 2010 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o
- zvýšenie výdavkov o

236 810 €,
234 139 €,

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET- zvýšenie príjmov o
- zvýšenie výdavkov o

749 533 €,
862 825 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o

46 911 €,

Rozpočet po zmene bude:
Príjmy
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

9 543 155 €
8 726 047 €
4 385 653 €
22 654 855 €

Výdavky
9 234 452 €
13 192 685 €
217 912 €
22 645 049 €

Prebytok/Schodok
+ 308 703 €
-4 466 638 €
+4 167 741 €
+ 9 806 €

Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 785/2010

15. Vymenovanie do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho osvetového strediska Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková.
PhDr. Daniel Andráško – oznamuje, že hlasovania sa nezúčastni, pretože tu dochádza ku
konfliktu záujmov.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine vymenúva s účinnosťou od 01. 07. 2010 PhDr. Daniela
Andráška, bytom Partizánska 1834, 069 01 Snina, do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Snina, so sídlom Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 42089697.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Ing. Ján Čop, MUDr.
Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –-
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 786/2010

PhDr. Daniel Andráško – ďakuje za dôveru a zároveň oznamuje, že na webovej stránke bude
zverejnená jeho koncepcia a prosí, aby sa k nej vyjadrili poslanci aj občania mesta. Prosí, aby táto
koncepcia bola na MsZ prijatá ako dokument, ktorý by určil základné rámce kultúry v Snine.

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme VPS Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Ing. Jozef Barlaš,
oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
v nájme VPS Snina, s. r. o.:
Motorové vozidlo Peugeot J5D, ŠPZ SV 516 AJ, v obstarávacej hodnote 3 316,07 €, v zostatkovej
hodnote k 28. 02. 2010 - 0 €.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 787/2010

17. Informatívna správa k dodávkam tepla a tepelného hospodárstva - TENERGO Brno,
a. s.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia a Ing. Jozef Barlaš, oddelenie správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu. Ide o spor medzi
dvoma obchodnými partnermi a mesto nemá žiadnu právomoc do toho zasahovať.
JUDr. Iveta Bžánová – stotožňuje sa so stanoviskom právnika MsÚ. Zatiaľ nevieme, akým
spôsobom sa táto vec medzi nimi uzavrie a mesto by toho nemôže zasahovať. No táto situácia sa
mesta týka, pretože už niekoľko rokov dozadu sme mali problém s teplom v meste. Ak zmluvy
nepodliehajú obchodnému tajomstvu, mali by byť zverejnené na internete, alebo aspoň poslanci by
mali mať možnosť nahliadnuť do nich, pretože nevedia, čo v týchto zmluvách je.
Ing. Ján Čop – poslanci by mali mať vedomosť o týchto zmluvách, pretože už niekoľkokrát
bola podaná od hlavného kontrolóra správa o plnení týchto zmlúv.
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JUDr. Ján Paľovčík – zistí, či je možné tieto zmluvy oficiálne zverejniť – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – podal informáciu o probléme, ktorý nastal v roku 2002, kedy občania
mesta nemali teplo v bytoch.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
informatívne správy k problematike
dodávok tepla a tepelného hospodárstva spoločnosti Tenergo Brno, a. s., v meste Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 788/2010

(na zasadnutie prišiel MUDr. Miroslav Suchý – 11.56 hod. – spolu 15 poslancov)
18. Prenájom nebytových priestorov na ZŠ Budovateľská v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
právnik MsÚ.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
a) prenájom nebytových priestorov v areáli ZŠ Budovateľskej v Snine pre MUDr. Alžbetu
Adamkovičovú za nájomné vo výške 1 €/mesiac, s platnosťou od 01. 07. 2010 do 31. 12.
2016, na činnosť stomatologickej ambulancie,
b) prenájom nebytových priestorov v areáli ZŠ Budovateľskej v Snine pre PaedDr. Janu
Mihókovú za nájomné vo výške 1 €/mesiac, s platnosťou od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2016,
na činnosť špeciálnopedagogického poradenstva.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: MUDr. Miroslav Suchý – 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 789/2010

19. Chodník na Ul. študentskej a Ul. čsl. armády na sídl. I. v Snine – výnimka z uznesenia
MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Mgr. Ľubov Reháková – pri rekonštrukcii chodníka na sídl. I. bolo by dobré urobiť aj
prerezávky okrasných kríkov a stromov v parku pred kostolom – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zadanie zákazky Rekonštrukcia chodníka na Ul.
študentskej a Ul. čsl. armády na sídl. 1 v Snine priamym zadaním spoločnosti Verejnoprospešné
služby Snina, s. r. o. a výnimku z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010, ukladacej časti,
bod 3.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, MUDr.
Miroslav Suchý, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 790/2010

20. Prevádzka, oprava a údržba verejného osvetlenia spojená s realizáciou energeticky
úsporných opatrení na zariadeniach verejného osvetlenia v meste Snina – výnimka
z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Štefan Janko,
verejný obstarávateľ služby a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Miroslav Balog – keď hovoril o tom, že elektronické aukcie nie sú dobrá vec, bol
zmietnutý a teraz tu máme materiály, kde máme urobiť výnimku z tohto uznesenia. Pýta sa, prečo
je to teraz iné, ako to bolo pri prijímaní uznesenia o elektronickej aukcii?
Ing. Ján Čop – v tomto bode máme presne zadefinovanú cenu a je dôležité, aby sme za túto
cenu zrekonštruovali čo najväčšiu časť verejného osvetlenia v meste Snina. V bode 21 je to iné. Tu
dávame ešte len žiadosť o eurofondy a tam sa bude ešte len bude jednať o cene, koľko tá
rekonštrukcia bude stáť. Pokiaľ to nemáme vyhodnotené, myslí si, že nie je dobré, aby sme
vynakladali zbytočne finančné prostriedky, keď ešte nevieme, či nám tento projekt prejde.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa
28. 01. 2010, ukladacej časti, bod 3 na zabezpečenie nadlimitnej služby Prevádzka, oprava a údržba
verejného osvetlenia spojená s realizáciou energeticky úsporných opatrení na zariadeniach
verejného osvetlenia v meste Snina.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol
Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Ing. Jozef Savka, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 791/2010

21. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - výnimka z uznesenia MsZ
č. 681/2009 zo dňa 28. 01. 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
MUDr. Štefan Čopík – prečítal znenie uznesenia MsZ č. 681/2009 – tento materiál je niečo ako
nadpráca – ideme vyhlásiť verejné obstarávanie a ešte nemáme odsúhlasené, aké eurofondy
dostaneme. Je to špekulatívna domnienka a preto je proti tomu, aby sme tento materiál schvaľovali.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa
28. 01. 2010, ukladacej časti, bod 4 na realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – Sídl. 1 a časť Sídl. 2 - okruh rozvádzačov RVO
01, 02, 03, 04, 05.
Hlasovanie:
za: –proti: Ing. Miroslav Balog, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, MUDr. Jozef Homza, MUDr.
Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 8 poslancov
zdržal sa: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, JUDr. Iveta Bžánová, Pavol Diňa,
MUDr. Mária Kostelníková, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 7 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

22. Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
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JUDr. Iveta Bžánová – navrhuje, aby sa bod b) z tohto uznesenia vypustil.
Ing. Jana Rosičová – uznesenie je napísané presne tak, aká je povinnosť a je to dané príslušnou
výzvou na predloženie žiadosti.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2. OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Snina“, ktorý je realizovaný Mestom Snina,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, MUDr.
Miroslav Suchý, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 792/2010

(zo zasadnutia odišla MUDr. Mária Kostelníková – 12.25 hod. – spolu 14 poslancov)
23. Informatívna správa o stave rozpracovanosti investičných akcií mesta Snina na rok
2010 a Prehľad podaných a pripravovaných projektov financovaných z eurofondov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Štefan Milovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu. Máme 28
investičných akcií. 18 projektov je odsúhlasených a mnohé už aj ukončené. 1 projekt bol neúspešný.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
informatívnu správu o stave
rozpracovanosti investičných akcií mesta Snina na rok 2010 a Prehľad podaných a pripravovaných
projektov financovaných z eurofondov.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –-
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nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 793/2010

24. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 544/2009 zo dňa 26. 03. 2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
ruší časť uznesenia MsZ v Snine č. 544/2009 v prílohe
k bodu B), poradové číslo 18:
- odpredaj pozemku parc. č. KNC 267/5 vo výmere 468 m2, LV 6896 pod bytovým domom 1440 na
Ul. študentskej v Snine, LV 5397 pre Jána Haragaľa v podiele 49/1125 za cenu 101,04 €,
schvaľuje odpredaj zastavaného pozemku parc. č. CKN 267/5 vo výmere 468 m2, zap. na LV
č. 6896, k. ú. Snina, pod bytovým domom s. č. 1440 na Ul. študentskej v Snine, zap. na LV č. 5397,
k. ú. Snina, v podiele 49/1125 pre Annu Korkobecovú, bytom Nová Sedlica, za cenu 101,04 €
podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 794/2010

25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 152 m2,
vytvoreného GP č. 34818766-03/2009, overeného Správou katastra Snina pod G1 – 202/09 za cenu
7 569,60 € (49,80 € x 152 m2) pre Annu Gajdulovú, rod. Kuchtovú, bytom Snina, s tým, že
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kupujúca uhradí 66,40 € za vyhotovenie znaleckého posudku a 66 € za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností. Cena je stanovená v zmysle § 7 ods. 3 VZN č. 95/2008 o prevode nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnku č. 1, čo činí 49,80 €/m2 pre lokalitu Centrum.
Prevod je v súlade s ustanovením § 12 ods. 6 písm. b) VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku 1 – 3 a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 795/2010

26. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 2140/92
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 2140/92 – ostatné plochy, o výmere 27 m2, vytvoreného geometrickým
plánom č. 37002341-136/20209, vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F- GEODET, geodetická
kancelária Dlhé nad Cirochou č. 79, PSČ 067 82, IČO: 37002341, overeného Správou katastra
Snina pod G1 – 247/09, z pozemku parc. č. CKN 2140/1 – ostatné plochy, o výmere 4156 m2,
zapísaného na LV č. 3200, kat. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, IČO: 00323560, DIČ: 20 207
94666, za cenu 600 €, stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2010 znalca Ing. Mariána
Výhonského, Ul. generála Svobodu 2492/46, 069 01 Snina, do vlastníctva Ing. Jozefa Merička,
rod. Meričko, trvale bytom Snina, na výstavbu garáže s tým, že kupujúci uhradí 66,40 € za
vyhotovenie znaleckého posudku a 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce v znení doplnkov a § 9a ods. 2 a 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Cena je v súlade s ustanovením § 9 ods. 6 VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 796/2010

27. Zmena uznesenia MsZ č. 768/2010 zo dňa 29. 04. 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Snine č.768/2010 zo dňa
29. 04. 2010 takto:
- v bode 1) Balážová Mária sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“,
- v bode 2) Červeňák Marián sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“,
- v bode 3) Sičáková Eva sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“,
- v bode 4) Boňko Marek sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“,
- v bode 5) Šukaľ Ladislav sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“,
- v bode 6) Haburaj Miroslav sa vypúšťa text: „v podiele 8315/54396“.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová,
Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing.
Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo prijalo

29 A)

uznesenie č. 797/2010

Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému
separovaného zberu v meste Snina - výnimka z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo
dňa 28. 01. 2010

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Štefan Milovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu.
MUDr. Štefan Čopík – tento materiál je predčasný, je proti, aby sa schvaľoval.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výnimku z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa
28. 01. 2010, ukladacej časti, bod 4 na realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
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„Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu
v meste Snina“.
Hlasovanie:
za: –proti: Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan
Nevoľník, Anton Vass – 6 poslancov
zdržali sa: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta
Bžánová, Pavol Diňa, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý – 7 poslancov
nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

29 B) Spolufinancovanie projektu CESTA NÁDEJE
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Jana Makajová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu. Sumy tam zatiaľ
nie sú uvedené.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) spolufinancovanie projektu CESTA NÁDEJE vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt,
b) financovanie dvoch pracovných miest terénnych sociálnych pracovníčok.
Hlasovanie:
za: MUDr. Marek Andraščík, PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, Ing. Ján Čop, MUDr.
Štefan Čopík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Štefan Nevoľník, Mgr.
Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržal sa: JUDr. Iveta Bžánová – 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
(pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Jozef Savka)
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 798/2010

29 C) Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Ing. Štefan Milovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu. Dôvod, prečo
podáva tento materiál je ten, že posledné dni a mesiace sužujú Slovensko povodne a zosuvy pôdy
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v dôsledku prívalových dažďov. Keďže je možnosť podať projekt na protipovodňové opatrenia,
rozhodol sa, že túto výzvu by sme mali využiť.
Ing. Ján Čop – myslí si, že financie by mali ísť do miest a dedín postihnutých záplavami. Preto
nesúhlasí s týmto materiálom.
JUDr. Iveta Bžánová – mesto nevlastní žiadny tok. Aby sa projekt mohol podať, musia byť
vysporiadané vlastnícke práva k vodným tokom. Posledná veda v uznesení do uznesenia nepatrí.
Ing. Štefan Milovčík – rozprával s vlastníkmi vodných tokov a nebude problém, aby nám to
dali do dlhodobého nájmu v prípade, že budeme podávať žiadosť. Finančné prostriedky z tejto
výzvy žiaľ nemôžu ísť na miesta už postihnuté povodňami.
MUDr. Štefan Čopík – prosí občanov, aby sa starali o rigoly, čistili ich a udržiavali. Sú veľmi
dôležité.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami,
Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na realizáciu projektu
„Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina“.
Podľa konkrétnych podmienok výzvy, ak to bude možné, v rámci projektu bude mesto riešiť aj
odvodnenie územia v lokalite na Ul. J. Bottu a v lokalite novej časti starého cintorína.
Hlasovanie:
za: PhDr. Daniel Andráško, Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, MUDr. Štefan Čopík,
MUDr. Miroslav Suchý – 5 poslancov
proti: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
zdržali sa: MUDr. Marek Andraščík, Pavol Diňa, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan,
Ing. Štefan Nevoľník, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 8 poslancov
Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
29. Rôzne
JUDr. Iveta Bžánová – má poslanecký návrh – bolo by vhodné, aby poslanci prijali moratórium
na zmluvné prevody nehnuteľností, ktoré vlastní mesto. Strategické rozhodnutia by sme mali
ponechať našim nástupcom.
Mgr. Ľubov Reháková – prečítala návrh na uznesenie predložený JUDr. Bžánovou.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, JUDr. Iveta Bžánová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, MUDr.
Miroslav Suchý – 5 poslancov
proti: –zdržal sa: PhDr. Daniel Andráško, Ing. Ján Čop, MUDr. Štefan Čopík, MUDr. Jozef Homza,
MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 6 poslancov
nehlasovali: MUDr. Marek Andraščík, Ing. Štefan Nevoľník – 2 poslanci
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Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto materiálu žiadne uznesenie.

30. Interpelácia poslancov
MUDr. Jozef Homza – žiada o podanie informácie, ako je to s výstavbou plavárne.
Ing. Lýdia Gičová – dorába sa projekt pre stavebné povolenie na výstavbu krytej plavárne.
Ing. Jozef Savka - občania Ul. Puškinovej sa pýtajú, kedy sa dá táto cesta do poriadku –
pokládka asfaltu a výstavba chodníka.
Ing. Lýdia Gičová – minulý týždeň prebehla elektronická aukcia, takže za dva týždne by sa
mala začať realizácia stavby.
Mgr. Ľubov Reháková – trojuholník pri úrade práce, vyzvať vlastníka k jeho vykoseniu.
Ing. Jana Rosičová – výzva už išla.
občan mesta p. Avuk - na minulom zasadnutí MsZ vystúpila poslankyňa Mgr. Reháková,
ktorá, nevie či zámerne alebo nie, pošpinila jeho meno a meno jeho prevádzky. Oslovil ju a sľúbila,
že sa tam príde pozrieť, no neprišla. Mrzí ho, že si to nepreverila, nebola tam a vystúpila proti
nemu. Na sídlisku je problém s výrastkami rómskych detí, kde ani polícia nič nezmôže.
Mgr. Ľubov Reháková – je prekvapená, že p. Avuk teraz vystúpil. Stretli sa dvakrát
a vydiskutovali si to. Jej osobný názor je a za ním si stojí, že v jednom obytnom bloku sú tri
prevádzky, kde sa podáva aj alkohol. Neútočila na prevádzku p. Avuka.
Ing. Štefan Milovčík – problém sa vyrieši tým, že neprispôsobivých občanov vysťahujeme, iné
riešenie nie je.

28. Prezentácia spoločnosti Aqua Kubín, s. r. o.
Ing. Štefan Milovčík – na zasadnutí privítal zástupcov spoločnosti Aqua Kubín, s. r. o.
a primátora mesta Dolný Kubín.
Ing. Maroš Badáň - Dolný Kubín je okresné mesto a počtom obyvateľov je porovnateľné
s mestom Snina. V meste mali krytú plaváreň, ktorá potrebovala rekonštrukciu za cca 80 mil. Sk.
Preto hľadali spôsob, aby si plaváreň zarábala sama na seba. Aquapark je rozdelený na dva časti –
vodný svet a saunový svet. Má rozlohu cca 8000 m2. Prevádzka samotnej plavárne vychádza
stratovo, ale vodný svet prináša zisky. Saunový svet zatiaľ dobudovaný nie je. Tento aquapark
budovali z úverových zdrojov. V Dolnom Kubíne chcú vybudovať také športové mestečko. Začali
spolupracovať s Kubínskou Hoľou, kde je zjazdovka. Bola vytvorená spoločnosť s ručením
obmedzeným. Na prevádzku dostávajú dotáciu aj od mesta.

27
31. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Štefan Čopík

Zapísala: Monika Dunajová

Snina 02. 07. 2010

