Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom dvadsiatom ôsmom zasadnutí dňa 11. 09. 2017
prijal tieto uznesenia
376/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta doplniť „Rokovací poriadok
MsZ“ o interpelácie občanov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: MUDr. Miroslav Suchý – 1 poslanec
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
377/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ku dňu 11. 09. 2017.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Miroslav Suchý,
Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Marián Regec – 2 poslanci
378/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina
a o určení sadzieb za tento prenájom.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --379/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová - 1 poslankyňa
zdržal sa: --nehlasoval: ---

380/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.2 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 62 805 €
- zvýšenie výdavkov o 106 694 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie výdavkov o 43 889 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- bez zmeny
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
12 495 379 €
260 000 €
891 559 €
13 646 938 €

Výdavky
11 683 755 €
1 389 183 €
555 000 €
13 627 938 €

Prebytok/Schodok
+ 811 624 €
- 1 129 183 €
+ 336 559 €
+ 19 000 €

Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --381/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. polrok 2017 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06.
2017.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec,
MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
382/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj bytu č. 28 na 5. poschodí, vchod 1 v bytovom dome s. č. 1603 na Ul.
Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3 a zapísaného na LV č. 7817,
k. ú. Snina, a spoluvlastníckeho podielu 28/4684 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu 28/4684 k pozemku parc. č. CKN 7522/3, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, za cenu
2
425,20 € pre žiadateľa: Ladislav Regula, rod. Regula, trvale bytom Snina, do výlučného vlastníctva
s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov v spojitosti so zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákonom
o majetku obcí.

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --383/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti – odpredaj nebytového priestoru č. 1, vchod č. 2 v bytovom dome s. č. 1603 na Ul.
Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3 a zapísaného na LV č. 7817,
k. ú. Snina, vrátane spoluvlastníckeho podielu 34/4684 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. CKN 7522/3 - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 676 m2, zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, za cenu
1 350,- € pre dotknutých vlastníkov v zmysle LV č. 7817, uvedených v prílohe č. 1 s tým, že kupujúci
si uhradia všetky náklady spojené s prevodom a podaním návrhu do katastra nehnuteľností.
Prevod a cena nebytových priestorov je v súlade s § 8 ods. 8 písm. a) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákonom
o majetku obcí.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr.
Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
384/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
a to - pozemok parc. č. CKN 1813/331, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 25 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: PhDr. Tomáš Szilágyi rod. Szilágyi
a Ľubica Szilágyiová, rod. Fabiánová, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia vlastnia pozemok parc. č. CKN
1813/330, ktorý užívajú ako záhradu a pozemok parc. č. CKN 1813/331 je k nemu priľahlý a jeho
účelové využitie je možné iba závozom zeminy, čo aj chcú zrealizovať a týmto zamedziť neustálemu
znečisťovaniu tohto pozemku;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1813/331, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 25 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva manželov: PhDr.
Tomáš Szilágyi rod. Szilágyi a Ľubica Szilágyiová, rod. Fabiánová, obaja trvale bytom Snina,
za cenu 71,25 € za výmeru 25 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66,- € za vklad do katastra
nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.

Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržali sa: Mgr. Erik Cap, MUDr. Miroslav Suchý – 2 poslanci
nehlasoval: --385/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o tieto nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 3958/919, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 41 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017, odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200,
- pozemok parc. č. CKN 3958/918, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200,
do výlučného vlastníctva Gabriely Durkotovej, rod. Tapušíková, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka vlastní v podiele ½ pozemok
parc. č. CKN 3958/224, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2395, v ktorom býva. Tento
pozemok je priľahlý k parcele č. CKN 3958/919, na ktorej si chce zrealizovať oplotenie a k parcele
č. CKN 3958/918, na ktorej si zasa chce zlegalizovať stavbu – hospodársku budovu;
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 3958/919, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 41 m2,
vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017, odčlenením z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34
842 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, za cenu 116,85 €,
- pozemok parc. č. CKN 3958/918, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 4 m2, vytvorený
GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017, odčlenením z pôvodného pozemku
parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného
na LV č. 3200, za cenu 57,- €,

do výlučného vlastníctva Gabriely Durkotovej, rod. Tapušíková, trvale bytom Snina, za
výslednú cenu 173,85 € za celkovú výmeru 45 m2 oboch pozemkov s tým, že kupujúca uhradí
66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) a ods. 5, v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --386/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3958/917, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
44 m2, vytvorený GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017, odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, do výlučného vlastníctva Ing. Tomáša Durkota, rod.
Durkot, trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pán Durkot vlastní pozemok parc. č. CKN
3958/868, na ktorom má postavený rodinný dom, zatiaľ bez súpisného čísla, v ktorom býva. Vlastní
aj pozemok parc. č. CKN parc. č. CKN 3958/223, ktorý je priľahlý k parcele č. CKN 3958/917, na
ktorej si chce zrealizovať oplotenie;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3958/917, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 44 m2, vytvoreného GP č. 46053328-54/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 18. 07. 2017 pod G1-192/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 34 842 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva Ing.
Tomáša Durkota, rod. Durkot, trvale bytom Snina, za cenu 125,40 € za celkovú výmeru
44 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené
s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --387/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3958/901, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 170
m2, vytvorený GP č. 81/2016 vyhotoviteľa GEONA, geodetické práce, Strojárska 1831/92,
069 01 Snina, overeného dňa 13. 01. 2017 pod G1-2/2017, odčlenením z pôvodného pozemku
parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842 m2, zapísaného na
LV č. 3200, do výlučného vlastníctva MUDr. Mariána Regeca, rod. Regec, trvale bytom
Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MUDr. Regec vlastní pozemok parc. č.
CKN 3958/395, na ktorom má postavený rodinný dom so s. č. 2456, v ktorom býva. Predmetnú
parcelu užíva od roku 1983 a tvorí súčasť celého areálu rodinného domu s dvorom;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3958/901, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 170 m2, vytvoreného GP č. 81/2016 vyhotoviteľa GEONA, geodetické práce,
Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 01. 2017 pod G1-2/2017, odčlenením z
pôvodného pozemku parc. č. CKN 3958/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 34 842
m2, zapísaného na LV č. 3200, do výlučného vlastníctva MUDr. Mariána Regeca, rod. Regec,
trvale bytom Snina, za cenu 366,90 € za celkovú výmeru 170 m2 s tým, že kupujúci uhradí
66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --388/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o nehnuteľnosť pozemku parc. č. CKN 1121/494, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 34823123-215/2016
vyhotoviteľa GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA, Peter Dubjak, Partizánska 1057, 069 01
Snina, overeného dňa 24. 03. 2017 pod G1-58/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc.
č. CKN 1121/217, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2, zap. na
LV č. 3200, do podielového vlastníctva bratov: Špitalik Martin, rod. Špitalik, trvale bytom
Snina a Špitalik Maroš, rod. Špitalik, trvale bytom Snina, v podiele 1/2 .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo žiadatelia vlastnia priľahlé pozemky
k tejto parcele v podiele ½ a taktiež reštauráciu a sklenárstvo so s. č. 2808. Dôvodom kúpy je reálne
zameranie oplotenia, kde bolo zistené, že plot vo vlastníctve žiadateľov stojí reálne na mestskom
pozemku;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1121/494, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 15 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 34823123-215/2016
vyhotoviteľa GEODETICKÉ ZDRUŽENIE SNINA, Peter Dubjak, Partizánska 1057, 069 01
Snina, overeného dňa 24. 03. 2017 pod G1-58/2017, odčlenením z pôvodného pozemku parc.
č. CKN 1121/217, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 065 m2, zap. na
LV č. 3200, do podielového vlastníctva v podiele ½ bratov: Špitalik Martin, rod. Špitalik,
trvale bytom Snina a Špitalik Maroš, rod. Špitalik, trvale bytom Snina, za cenu 750,- € za
výmeru 15 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady
spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 13 ods. 1 v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --389/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti pozemkov
v k. ú. Snina, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pričom ide o tieto pozemky:
- parc. č. CKN 5078/64, druh pozemku – záhrady, o výmere 102 m2,
- parc. č. CKN 5078/212, druh pozemku – záhrady, o výmere 112 m2,
- parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady, o výmere 135 m2,
- parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady, o výmere 124 m2,
- parc. č. CKN 5078/240, druh pozemku – záhrady, o výmere 10 m2,
- parc. č. CKN 5078/239, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 m2,

pre dotknutých vlastníkov rodinných domov a priľahlých pozemkov, ktorí bývajú na Gagarinovej
ulici.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vlastníci bytových domov
a nehnuteľností pozemkov na Gagarinovej ulici užívajú dlhodobo vyššie citované parcely ako
záhrady priľahlé k svojim pozemkom a chcú si ich majetkovo-právne vysporiadať.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián
Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --390/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene Organizačného
poriadku Mestského úradu Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Peter Vološin
– 10 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 3 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
391/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a Mikuláša Fedurca, trvale bytom Snina, z funkcie
člena komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy na základe jeho písomného vzdania
sa, v o l í Michala Paľovčíka, trvale bytom Snina, za člena komisie ochrany verejného poriadku,
bezpečnosti a dopravy.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, MUDr. Miroslav Suchý, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

Príloha uznesenia MsZ č. 378/2017 zo dňa 11. 09. 2017:

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa: 26. 09. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Snina tento doplnok:

D O P L N O K č. 8
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
MESTA SNINA
č. 109/2011

o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom

Tento doplnok bol na úradnej tabuli vyvesený dňa 12. 09. 2017
Tento doplnok bol z úradnej tabule zvesený dňa 26. 09. 2017

-2Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení
doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sa mení a dopĺňa takto:
1. Mení sa § 10 ods. (3), ktorý znie:
a) Prenájom hlavného ihriska
b) Prenájom ihriska s umelou trávou na zápas bez osvetlenia
c) Prenájom ihriska s umelou trávou na zápas s osvetlením
d) Prenájom ihriska s umelou trávou na tréning bez osvetlenia
e) Prenájom ihriska s umelou trávou na tréning s osvetlením
f) Prenájom ihriska s umelou trávou na akcie usporiadané SFZ v zmysle
zmluvy o poskytnutí dotácie (Čl. III.. ods. 2)
g) Prenájom ihriska s umelou trávou bez osvetlenia pre občanov
h) Prenájom ihriska s umelou trávou s osvetlením pre občanov
i) Prenájom ihriska s umelou trávou pre základné, stredné školy
a školské zariadenia v meste v počte 20 hodín/rok

Tento doplnok nadobúda účinnosť 26. 09. 2017.

135,- €/hod.
200,- €/zápas
240,- €/zápas
50,- € /hod.
60,- €/hod.
bezodplatne
30,- €/hod.
40,- €/hod.
bezodplatne

Čl. II

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Príloha uznesenia MsZ č. 379/2017 zo dňa 11. 09. 2017:

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňa 26. 09. 2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov uznieslo sa na tomto doplnku:

D O P L N O K č. 5
k
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉMU
MESTA

NARIADENIU

SNINA

č. 115/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia
so sídlom na území mesta Snina

Tento doplnok bol na úradnej tabuli vyvesený dňa 12. 09. 2017
Tento doplnok bol z úradnej tabule zvesený dňa 26. 09. 2017

-2Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území mesta Snina v znení doplnkov 1, 2, 3, 4 sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 znie:
„1. Mesto Snina poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre jednotlivé školské
zariadenia so sídlom na území mesta Snina vo výške vypočítanej vynásobením rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) a finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu, prípadne upravených finančných prostriedkov u materských škôl a školských klubov
detí.
Mesto Snina určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) takto:
a) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania
b) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania
c) dieťa materskej školy
z toho: - pre samotnú materskú školu
- pre školské stravovanie v materskej škole
d) dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
e) dieťa školského klubu detí
f) žiak základnej školy na financovanie školského stravovania
g) prepočítané dieťa centra voľného času

820,00 €
492,00 €
2 061,00 €
1 741,00 €
320,00 €
140,00 €
455,00 €
113,00 €
178,00 €.

Mesto Snina určuje výšku upravených finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa
rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) takto:
- výška finančných prostriedkov uvedená pod písm. c) prvá odrážka tohto odseku (pre samotnú
materskú školu) a pod písm. e) tohto odseku (dieťa školského klubu detí) sa zvýši o sumu
vypočítanú vynásobením uvedenej výšky finančných prostriedkov a počtu pedagogických
zamestnancov počítaných úväzkovo k 15. 09. začínajúceho školského roka zaradených
v platovej triede 9 vynásobených koeficientom 0,0060, v platovej triede 10 vynásobených
koeficientom 0,0115, v platovej triede 11 vynásobených koeficientom 0,0223, s kreditovým
príplatkom 6 % vynásobených koeficientom 0,0032 a s kreditovým príplatkom 12 %
vynásobených koeficientom 0,0064.“
Čl. II
Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina nadobúda účinnosť 26. 09. 2017.
Ing. Štefan Milovčík
primátor
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