Mestská rada v Snine na svojom tridsiatom zasadnutí dňa 24. 04. 2018 prijala tieto uznesenia:
86/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 04. 2018
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3. Protest prokurátora proti VZN mesta Snina č. 136/2017 o podmienkach držania psov
4. Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine
5. Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina
v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina
6. Doplnok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 2022
7. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina za rok
2017
8. Prijatie úveru na financovanie Investičného zámeru „Rekonštrukcia chodníkov, miestnych
komunikácií a odstavných plôch na území mesta Snina“
9. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie č. 2
10. Prevádzkový poriadok pohrebiska na Ul. budovateľskej a Ul. Švermovej v Snine a cenníky
pre pohrebiská na Ul. budovateľskej a Ul. Švermovej
11. Orientačný časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ v Snine na rok 2018
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta – pozemok parc. č. 5066/399
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc.
č. CKN 1393/5
14. Informatívna správa k problematike regulácie hazardných hier
15. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemky parc. č. 142/63
a 142/64 vo vlastníctve mesta Snina
16. Prenájom nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. CKN 142/65 z dôvodu osobitného
zreteľa – MOV plast, s. r. o., Snina, IČO: 44727909
17. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu vo vlastníctve Mesta Snina – Ing. Meričko
Jozef, Snina
18. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu vo vlastníctve Mesta Snina – Vožňáková
Anna, Snina
19. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – odpredaj stavby so s. č.
3975 a pozemku parc. č. CKN 1385/22, k. ú. Snina – DIADERM, s. r. o., Nemocnica
s poliklinikou, Snina
20. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 1225/207 a CKN 1225/208, k. ú. Snina – Kovaľ Peter, Snina
21. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 3806/30, k. ú. Snina – Petruňaková Miloslava, Petruňak Pavol, Snina
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 3806/27, k. ú. Snina – Močkovská Helena
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemku parc. č. CKN 3454/7, k. ú. Snina – Zuščák Jozef, Snina
24. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1781/48 a CKN 1800/14, k. ú. Snina – PaedDr. Beáta Hricková
a Mgr. Ján Hricko
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25. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
pozemkov parc. č. CKN 1813/438, 1813/439, 1813/440, 1813/441, 1813/443, 1813/444,
1813/445, 1813/446, 1813/447, 1813/448 na Ul. Duk. hrdinov
26. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1738/10 v k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – Ing. Milan Gerboc, Snina
27. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 2581/16 v k. ú. Snina
z dôvodu osobitného zreteľa – MUDr. Peter Makara, Snina
28. Žiadosť o prenájom – TJ Spartak Vihorlat Snina
29. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Snina z dôvodu osobitného zreteľa – časť pozemku
parc. č. CKN 5066/395, k. ú. Snina – GABRIELA, n. o., Prešov
30. Zrušenie uznesenia MsZ č. 430/2017 zo dňa 14. 12. 2017
31. Zrušenie uznesenia MsZ č. 195/2016 zo dňa 14. 04. 2016
32. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vo vlastníctve mesta
33. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 1224/156, 1224/157,
1224/158, 1224/26, k. ú. Snina – Slovenský pozemkový fond
34. Odsúhlasenie ceny vstupu na verejné WC
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy
v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
2. Súhlas mesta Snina so zaradením elokovaných pracovísk ako súčastí Súkromnej základnej
umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských zariadení
3. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj
časti pozemku parc. č. CKN 1899/2 na Podhorskej ulici v Snine
4. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Snina
Hlasovanie za jednotlivé materiály v odporúčacej časti:
- body 1 – 3, 5 – 8, 10 - 34
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5
členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

body 4, 9,
za: Marek Gerboc, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: ---

Hlasovanie za jednotlivé materiály v neodporúčacej časti:
- bod 1
za: --proti: --zdržal sa: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter
Vološin – 5 členov rady
nehlasoval: ---
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-

bod 2
za: Marek Gerboc, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 3 členovia rady
proti: --zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 2 členovia rady
nehlasoval: ---

-

bod 3
za: --proti: --zdržal sa: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter
Vološin – 5 členov rady
nehlasoval: ---

-

bod 4
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 2 členovia rady
proti: --zdržali sa: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: ---

87/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Miroslava Macibobu, Pichne 199, na
odkúpenie pozemku, resp. časti pozemku parc. číslo 7527/18, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --88/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Michala Žigu na odkúpenie pozemku,
resp. časti pozemku parc. číslo 1121/160, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --89/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti manželov Roškových, J. Bottu
2530/87, na odkúpenie pozemku, resp. časti pozemku parc. číslo 1476/3, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --3

90/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám
uvedených v prílohe tohto uznesenia na prenájom mestských nájomných bytov na Ul. 1. mája, súpisné
číslo 4028 a 4029, pre doterajších nájomcov. Zoznam tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --91/2018
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na časť budovy mestského úradu (priestory Slovenskej sporiteľne).
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 5 členov
rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Príloha uznesenia MsR č. 90/2018 zo dňa 24. 04. 2018:
a) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 02/ŠFRB/2014 na prenájom dvojizbového mestského
nájomného bytu na Ul. 1. mája pre nájomcu Pčolová Martina, trvale bytom Snina, na dobu
určitú - od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021.
b) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/ŠFRB/2015 na prenájom dvojizbového mestského
nájomného bytu na Ul. 1. mája pre nájomcov Ing. Slavomír Gaľa, trvale bytom Snina a Petru
Gaľovú, trvale bytom Pčoliné, na dobu určitú - od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021.
c) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/ŠFRB/2015 na prenájom trojizbového mestského
nájomného bytu na Ul. 1. mája pre nájomcov PharmDr. Štefan Dunaj, trvale bytom Snina
a Mgr. Máriu Dunajovú, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021.
d) Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/ŠFRB/2015 na prenájom dvojizbového mestského
nájomného bytu na Ul. 1. mája pre nájomcov Róbert Špitalik, trvale bytom Snina a Dominiku
Špitalíkovú, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021.
e) Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 07/ŠFRB/2014 na prenájom jednoizbového mestského
nájomného bytu na Ul. 1. mája pre nájomcu Hrabík Tomáš, trvale bytom Snina, na dobu určitú
- od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2021.
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