ZÁPISNICA
z dvanásteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 24. 05. 2016
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass
Peter Vološin

Prizvaný:

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 24. 05. 2016
2. Schválenie žiadateľa na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na
Ul. 1. mája v Snine – Gnipová
3. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1. mája
v Snine – MUDr. Brečka
4. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta – MOVplast, s. r. o., Snina
5. Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta – ZpS,
DSS a ŠZ Gabriela Snina
6. Žiadosť o predĺženie prenájmu tepelného hospodárstva do roku 2037 – GGE, s. r. o., Považská
Bystrica
7. Žiadosť o prenájom parkovacích miest – Kačala, Hübner
8. Návrh udalostí v roku 2015 pre zápis do mestskej kroniky
9. Výjazdové zasadnutie – žiadosť o odkúpenie pozemkov spol. Beky, a. s., Snina
10. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: JUDr. Ladislav Alušík
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 24. 05. 2016
2. Investičné zámery
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Štefan Milovčík – členov mestskej rady podrobnejšie informoval o jednotlivých
investičných akciách mesta.
JUDr. Ladislav Alušík – máme finančné odhady na jednotlivé predkladané investičné zámery?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – nie nemáme, pretože ešte nie sú vypracované projekty.
JUDr. Ladislav Alušík – ľadová plocha by mala byť veľká, niečo ako v Humennom. Má pocit,
že nevieme čo s T-18, tak tam chceme vybudovať ľadovú plochu. O akú ľadovú plochu ide? Bude
fungovať počas celého roka?
Ing. Štefan Milovčík – ide o umelú ľadovú plochu – je to koberec, ktorý môžeme kedykoľvek
stočiť a preložiť na iné miesto s tým, že sa dajú k nemu naskladať ďalšie a tým sa ľadová plocha
zväčší. Ale nejde o klasický umelý ľad, tento je tvorený na základe chladu a ak budeme mať na jeho
prevádzku dostatok finančných prostriedkov, môže fungovať aj počas celého roka. Čo sa týka budovy
T-18, vieme ju opraviť. Ak však bude statika budovy narušená natoľko, že budovu bude potrebné
zbúrať, tak do toho nepôjdeme. Na veľkú ľadovú plochu nemáme dostatok finančných prostriedkov.
Vo Vranove nad Topľou začalo mesto s výstavbou veľkej ľadovej haly. Investovali do nej 2 mil. €,
ale stále nie je dokončená. Rozostavanú budovu predali a investor do nej ešte musí investovať
minimálne 1,2 mil. € a k tomu mu mesto bude ročne prispievať sumou 100 tis. na prevádzku.
Peter Vološin – budova T-18 nie je murovaná, je iba z umakartu. Obáva sa, že ju bude treba
zbúrať. Nebude lacnejšie vybudovať novú budovu ako túto opravovať?
JUDr. Ladislav Alušík – nad všetky investičné akcie sú cesty a chodníky. Ľudia sa pýtajú, kedy
sa začne s ich rekonštrukciou. Cesty a chodníky sa používajú denne.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – pripravuje sa projekt. S rekonštrukciou ciest a chodníkov sa začne
v jeseni tohto roku.
Ing. Štefan Milovčík – v rozpočte mesta máme na chodníky vyčlenených 500 tis. €. Ak si
povieme, že ich budeme robiť za 1 mil. €, tak si mesto zoberie úver.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje hlasovať o každom investičnom zámere osobitne.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12.
2011 s ch v a ľ u j e investičné zámery:
1. Ľadová plocha v objekte T-18 – Snina,
2. Chodník po nábreží rieky Cirocha – Snina,
3. Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha – Snina,
4. Statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly – Snina.
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Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie 1:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --Hlasovanie 2:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Hlasovanie 3:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Hlasovanie 4:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 40/2016

3. Zrušenie uznesenia MsZ č. 193/2016 zo dňa 14. 04. 2016
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Džomeková, útvar regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 193/2016 zo dňa 14. 04. 2016.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 40/2016
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4. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný
dvor Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Džomeková, útvar regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-1 za účelom realizácie projektu „Zberný dvor Snina“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta Snina a platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) spolufinancovanie mesta vo výške 38 300,00 €.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 40/2016

Znenie uznesenia MsR č. 40/2016:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Investičné zámery v časti:
2. Chodník po nábreží rieky Cirocha – Snina,
3. Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha – Snina,
4. Statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly – Snina
2. Zrušenie uznesenia MsZ č. 193/2016 zo dňa 14. 04. 2016
3. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor
Snina“
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť materiál:
1. Investičné zámery v časti:
1. Ľadová plocha v objekte T-18 – Snina.
Hlasovanie za znenie uznesenia:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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2. Schválenie žiadateľa na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome
na Ul. 1. mája v Snine – Gnipová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom
dvojizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4029, byt č. 10, pre nájomcu:
Mgr. Marianna Gnipová, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2019.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 41/2016

3. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul.
1. mája v Snine – MUDr. Brečka
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – na Ul. 1. mája máme voľné dva jednoizbové byty. V tomto prípade bolo
na mestský úrad zaslané aj stanovisko konateľa Nemocnice Snina, s. r. o., ktorý potvrdzuje nástup
žiadateľa do pracovného pomeru v nemocnici a preto pán riaditeľ navrhuje, aby bolo v danom
prípade použité oprávnenie primátora podľa § 7a ods. 3 VZN mesta Snina č. 105/2010, cit.: ,,§ 7a
ods. 3 – V súlade s § 5 ods. 2 písm. b) Výnosu MVRR SR prenajme primátor mesta byt fyzickej
osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta, najmä však školské,
kultúrne zdravotnícke alebo bezpečnostné, podiel takýchto bytov nesmie prekročiť 10 % všetkých
bytov“. V rámci citovaného ustanovenia je v súčasnosti takto pridelený iba jeden byt (MUDr.
Harmaňoš).
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom
jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, byt č. 3, pre nájomcu:
MUDr. Martin Brečka, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 06. 2016 do 31. 05. 2019.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --5

nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 42/2016

4. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta – MOVplast, s. r. o., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – 4 komisie žiadosť prerokovali na svojich zasadnutiach a všetky 4
neodporúčajú pozemok odpredať. Znehodnotili by sme s tým svoj pozemok.
Ing. Marián Kníž – na komisii výstavby hovorili o tom, že prístupový chodník k elokovanému
pracovisku ZŠ P. O. Hviezdoslava na Ulici 1. mája by mohol slúžiť ako prístupová cesta k tomuto
objektu. Chodník sa skladá z dvoch častí a obe sú dostatočne široké. Komisia odporúča, aby si
žiadateľ vybudoval parkoviská na svojom pozemku, ktorý je za budovou smerom k obytnému domu
2046/39 na Študentskej ulici.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti MOVplast, s. r. o., Snina, IČO:
44727909, o odkúpenie časti pozemku parc. číslo KNC 142/2 o výmere 8 992 m2, za účelom
vybudovania parkovacích plôch podľa predložených alternatívnych návrhov vypracovaných
spoločnosťou ARGO Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 43/2016

5. Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve mesta –
ZpS, DSS a ŠZ Gabriela Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – žiadosť prerokovali 3 komisie, ktoré neodporúčajú prenájom pozemku za
zníženú cenu. Odporúčajú rokovať so žiadateľom o jeho odpredaji. Žiadateľ žiada o prenájom cca
1 000 m2 za symbolickú cenu 10,- €/m2. Išlo by tak o nepriamu dotáciu tejto organizácii.
JUDr. Ladislav Alušík – VPS platíme za údržbu verejnej zelene. Tráva na niektorých miestach
v Snine je po pás. Konkrétne aj tento pozemok je zarastený a neudržiavaný. Tento pozemok treba
organizácii Gabriela odpredať.
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Ing. Štefan Milovčík – navrhuje doplniť uznesenie o časť: „odporúča rokovať o odpredaji
pozemku“ a materiál potom predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
a) nevyhovieť žiadosti ZpS, DSS a ŠZ Gabriela Snina o prenájom pozemku parcelné číslo
C KN 5066/395 o výmere 950 m2, druh pozemku -ostatné plochy, za symbolické nájomné
10,- € ročne,
b) rokovať s ZpS, DSS a ŠZ Gabriela Snina o odpredaji pozemku parcelné číslo C KN 5066/395.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 44/2016

6. Žiadosť o predĺženie prenájmu tepelného hospodárstva do roku 2037 – GGE, s. r. o.,
Považská Bystrica
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – v dôvodovej správe sa hovorí, že spolupráca s GGE je bezproblémová.
Myslí si však, že spolupráca nie je bezproblémová. Nesplnili si záväzok ohľadom rekonštrukcie
rozvodov na sídlisku Komenského.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – zmluva je postavená tak, že mali investovať 100 mil. Sk do
rekonštrukcie rozvodov, čo aj splnili. Diskutabilné je to, či to malo byť aj na sídl. Komenského.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť na najbližšie rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Snine zámer prenájmu tepelného hospodárstva z dôvodu osobitného
zreteľa pre spoločnosť Teplo GGE, s. r. o., Považská Bystrica, IČO: 36012424, na obdobie 15 rokov
od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2037.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž – 2 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada neprijala k danému materiálu žiadne uznesenia.
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7. Žiadosť o prenájom parkovacích miest – Kačala, Hübner
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – ide o vyhradené parkovacie miesta na parkovisku pred nemocnicou pre
taxi službu. Využívať ho budú iba 8 hodín. Občania za plechovú garáž platia ročne viac ako 400,- €,
preto si myslí, že ďalšie znižovanie ceny pre taxislužby, naposledy v decembri 2015 o 50 % za
prenájom vyhradených parkovacích miest, je neopodstatnené.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Norberta Kačalu a Eduarda Hűbnera
na prenájom parkovacích miest na parkovisku pri Nemocnici Snina, s. r. o., za zníženú cenu.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 45/2016

8. Návrh udalostí v roku 2015 pre zápis do mestskej kroniky
Písomný materiál predložil a spracoval PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho
a osvetového strediska.
Ing. Marián Kníž – navrhuje, aby sa do kroniky zapísalo aj ukončenie činnosti ZŠ na Ul.
1. mája – úloha.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje, aby so do kroniky zapísali aj prehraté súdne spory. Veď
v kronike by nemali byť iba pozitívne informácie – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – je potrebné popremýšľať, čo by ešte bolo vhodné do kroniky zapísať,
preto navrhuje tento materiál z rokovania stiahnuť a predložiť ho na najbližšie zasadnutie MsR.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine s ch v a ľ u j e návrh udalostí v roku 2015 pre zápis do mestskej kroniky.
Text návrhu tvorí prílohu uznesenia.
Príloha uznesenia:
Návrh udalostí v roku 2015
pre zápis do mestskej kroniky
1. Folklórny súbor Vihorlat oslavuje 60. výročie svojho vzniku
2. Prví klienti Domova pokojnej staroby
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3. Samuel Andrejčík po prvenstve v Európskom pohári druhý na svete
4. Sninské futbalové nádeje v Legii Varšava
5. Dobré hodnotenie sninskej nemocnice
6. Posviacka gréckokatolíckeho chrámu
7. Sninčania s najvyššími oceneniami SČK
8. Medzi najlepšími školami aj sninské
9. Peter Kepič dvojnásobným majstrom Európy
10. Jubilejná duchovná pieseň
11. Desať rokov Mládežníckeho parlamentu mesta Snina
12. Škola v čase, čas v škole – 55 rokov SPŠ v Snine
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Materiál z rokovania mestskej rady stiahnutý, bude predložený na najbližšie zasadnutie
mestskej rady.
9. Výjazdové zasadnutie – žiadosť o odkúpenie pozemkov spol. Beky, a. s., Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje vstúpiť do rokovania s novým vedením LPUS – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – súhlasí, preto navrhuje tento materiál z rokovania stiahnuť a predložiť
ho na najbližšie zasadnutie MsR.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť – nevyhovieť žiadosti spol. BEKY, a. s., Snina
o odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Snina parc. č. CKN 2588/121, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 531 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina a parc. č. CKN 2588/143, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 679 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 36485551-14/2015,
vyhotoviteľa GEODET Snina, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 24. 03. 2015
Okresným úradom Snina – katastrálnym odborom pod G1-51/2015, z pozemku parcelné číslo CKN
2588/33, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 2 336 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Materiál z rokovania mestskej rady stiahnutý, bude predložený na najbližšie zasadnutie
mestskej rady.

10. Rôzne
Ing. Štefan Milovčík – informoval o investičných akciách mesta:
- rekonštrukcia chodníkov, ciest a odstavných plôch,
- malý kaštieľ + historický park,
- plaváreň,
- umelá tráva,
- rekonštrukcia MŠ Kukučínova,
- verejné osvetlenie.
Peter Vološin – v akom štádiu je rekonštrukcia bývalého Robotníckeho hotela? Stále počítajú
so spoluúčasťou mesta?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – nie je schválená zmena územného plánu. Materiál sa pripravuje na
júnové zasadnutie MsZ. S účasťou mesta už pravdepodobne nepočítajú.

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 26. 05. 2016

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová, PhD.
prednostka MsÚ

JUDr. Ladislav Alušík

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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