ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 18. 02. 2010

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Ján Čop, zástupca primátora
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
Ing. Ján Harmaňoš
Anton Vass

Ospravedlnený:
Prizvaná:

Ing. Štefan Nevoľník

Ing. Jana Makajová, oddelenie sociálnych vecí a rodiny

Program:
1. Prejednanie žiadosti Jozefa Haburaja o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1121/31
2. Zmluva o budúcej zmluve – Zápasnícky klub Vihorlat
3. Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov
4 A) Žiadosť o povolenie vykonania projektu na budovu Súkromnej materskej školy,
Vihorlatská, Snina
4. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: MUDr. Štefan Čopík
Hlasovanie za program podľa pozvánky:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

1. Prejednanie žiadosti Jozefa Haburaja o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1121/31
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Michal Harakaľ,
oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
odporúča
vyhovieť žiadosti Jozefa Haburaja, Ul. Kalinčiakova
1947/10, Snina o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1121/31 – záhrady, vo výmere 152 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, formou priameho predaja.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada prijala
(zo zasadnutia odišiel Pavol Diňa 13.30 hod. – spolu 4 členovia rady)

zdržal sa: 0
uznesenie č. 7/2010
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2. Zmluva o budúcej zmluve – Zápasnícky klub Vihorlat
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
MUDr. Štefan Čopík – nesúhlasí s formuláciou poslednej vety v článku 4, bod 6.
Ing. Pavol Marinič – myslí si, že dlhodobý prenájom na budovu T-18 im musí stačiť.
Neodpredával by to.
Ing. Štefan Milovčík – ak budú mať šancu na získanie finančných prostriedkov, zo strany mesta
nebudú žiadne problémy im to odpredať.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve so Zápasníckym klubom
Vihorlat Snina, týkajúcej sa prevodu nehnuteľnosti – T18.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 8/2010

3. Žiadosti o pridelenie sociálnych bytov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Štefan Milovčík – na byty na Ul. 1. mája, ktorých je 24, máme 100 žiadostí. Žiadatelia na
tieto byty však musia spĺňať isté kritériá. Preto je potrebné žiadateľov vyzvať o predloženie príjmu
za rok 2009 a to v zmysle § 5 bod 1 písm. a) Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR zo dňa 07. 12. 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
predpisov – úloha.
Ing. Jana Makajová – podala bližšie informácie o rodinných a životných pomeroch žiadateľky
p. Terpákovej a p. Petovej. Pani Terpáková žije spolu s druhom, ktorý údajne predal byt, v ktorom
žijú teraz a preto žiadajú o pridelenie sociálneho bytu. P. Petová sa s manželom riadne stará o svoje
deti, platila všetky poplatky, no býva v bloku, kde vypli prúd aj vodu.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča primátorovi mesta neuzatvoriť nájomné zmluvy na sociálne
byty pre Františku Terpákovú, Študentská 1440, 069 01 Snina,
Hlasovanie za Františku Terpákovú:
za: 4
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 9/2010
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Ing. Štefan Milovčík – odporúča preveriť, či p. Petová naozaj nemá žiadne nedoplatky spojené
s užívaním terajšieho bytu a žiadosť o pridelenie sociálneho bytu predložiť ešte raz na najbližšie
zasadnutie mestskej rady – úloha.

4A) Žiadosť o povolenie vykonania projektu na budovu Súkromnej materskej školy,
Vihorlatská, Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča
1. udeliť zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy povolenie na vykonanie projektu v zmysle
žiadosti Emy Leňkovej, 1. mája 2049, Snina,
2. poskytnúť finančné prostriedky na spolufinancovanie vo výške 5 %.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 10/2010

4. Rôzne
Ing. Štefan Milovčík – je tu možnosť urobiť projekt na reguláciu Tarnovského potoka, ktorý
vytápa Rómov na Kostrubani. Potok je v správe Povodia Bodrogu a Hornádu, ale je tu ochota z ich
strany, že nám ho dajú do správy, ak to bude potrebné. To isté sa dá povedať aj o Staňovom
potoku, ktorý je za bývalou STS-kou a najväčšie problémy robí obyvateľom Majera.
Ing. Ján Čop – je potrebné aspoň orientačne zistiť, koľko nás bude stáť vypracovanie projektu
a potom aj 5 % spoluúčasť na jeho financovaní.
Ing. Štefan Milovčík – konalo sa stretnutie vedenia Nemocnice Snina, s. r. o., s vedením mesta,
na ktorom sa rozprávalo o potrebných rekonštrukciách v nemocnici. Je potrebné zrekonštruovať
celú kuchyňu, povymieňať okná v celej budove, opraviť strechu a pod. Dohodlo sa však na tom, že
prioritou bude vybudovanie skladu biologického odpadu, rekonštrukcia výťahov a záložného zdroja
elektriny. Samozrejme nemocnica súrne potrebuje aj nový röntgen.
Ing. Jana Rosičová – hygienici upozorňujú na rekonštrukciu práčovne, ktorá má mať dve časti
– na čisté a na špinavé prádlo.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča Mestskému úradu v Snine
1. skonkretizovať výdavky na prípravu projektu protipovodňových opatrení (Tarnovský potok
a Staňov potok),
2. zapracovať do výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina na rok 2010 opravu:
- výťahov,
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- záložného zdroja elektriny,
- skladu biologického odpadu
v budove Nemocnice Snina, s. r. o., vo výške cca 20 tis. €.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 11/2010

Ing. Ján Čop – za rok 2009 máme na verejnom osvetlení nedoplatok vo výške 34 tis. €. Je
najvyšší čas ísť do jeho rekonštrukcie;
- Rímskokatolícka cirkev v Snine vlastní pozemok na starom cintoríne o výmere
2
16 100 m v časti, kde sa nachádzajú hrobové miesta. Je tu návrh na zámenu tohto pozemku
za budovu cirkevnej materskej školy a priľahlého pozemku. Na najbližšie zasadnutie MsZ by mal
byť predložený aj písomný materiál;
- myslí si, že nie je celkom správne dávať všetky zákazky priamo VPS. Je toho
názoru, že by sme vedeli ušetriť financie, ak by sme na stavebné práce vyhlasovali verejné súťaže
v zmysle prijatého uznesenia.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

MUDr. Štefan Čopík

Zapísala: Monika Dunajová

Snina 19. 02. 2010

