ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 07. 12. 2011

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Program:
1. Ústna informácia o nepodpísaní uznesení MsZ
2. Ústna informácia o žiadostiach nájomcov Domu kultúry
Zasadnutie Mestskej rady v Snine bolo zvolané telefonicky a otvoril ho a viedol Ing. Štefan
Milovčík, primátor mesta.
Ing. Zdenek Snítil – v schránke našiel list od p. Jenča ohľadom ukončenia nájmu v priestoroch
budovy ZŠ Budovateľská. Žiada o poskytnutie informácie k danej problematike.
Hlasovanie za program:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Overovateľ: Anton Vass
Zapisovateľka: Monika Dunajová
K bodu 1)

Ústna informácia o nepodpísaní uznesení MsZ

Ing. Štefan Milovčík – oboznámil členov mestskej rady o tom, že nepodpísal uznesenia
MsZ č. 127/2011 až 134/2011 prijaté na zasadnutí dňa 28. 11. 2011. Na podnet hlavného
kontrolóra sa pripravili materiály na preschválenie prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta,
v ktorých bol schválený nájom ešte vo výške 1,- Sk. Tieto materiály však boli preschválené tak, že
pôvodné uznesenia boli zrušené, ale nájom za 1 € schválený nebol. Nepodpíše taktiež uznesenie
MsZ č. 142/2011 zo dňa 28. 11. 2011 o zrušení vecného bremena p. Berezňaninovej z dôvodu, že
dva dni po zasadnutí zastupiteľstva p. Berezňaninová prevádzku fitnescentra zrušila.
Ing. Zdenek Snítil – sú tieto spomínané uznesenia zjavne nevýhodné pre mesto alebo sú
v rozpore so zákonom? Ak nie, potom by ich mal p. primátor podpísať. Tu nejde o nič iné, len aby
bolo jasné, koľko nepriamych dotácií dostávajú od mesta tieto organizácie, ktorých sa uznesenia
týkajú. Máme totiž skúsenosť, že sa vyjadrujú, že od mesta na svoju činnosť nestali ani korunu. Čo
nie je pravda, pretože celé roky neplatia mestu za nájom, čo je forma nepriamej dotácie. Takže
novým VZN sme to chceli poriešiť tak, že na zaplatenie nájmu dostanú od mesta dotáciu.
Ing. Štefan Milovčík – nové VZN však doteraz prijaté nebolo a pokiaľ sa to takto
neusporiada, tieto uznesenia nepodpíše.
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Ing. Jana Rosičová – lenže vo VZN je, že dotácia nemôže byť poskytnutá organizácii, ktorá
má voči mestu dlh. Keď sa budú dotácie schvaľovať niekedy v marci či apríli na budúci rok, tieto
organizácie už budú mať voči mestu dlh, pretože nájom do tej doby nebudú mať zaplatený.
Mestská rada vzala na vedomie ústnu informáciu o nepodpísaní uznesení MsZ č.
127/2011 – 134/2011 a č. 142/2011.
Ing. Jana Rosičová – p. Berezňaninová požiadala o zrušenie vecného bremena – zrušenie
predkupného práva na pozemok, kde malo byť zriadené fitnescentrum. Túto prevádzku však p.
Berezňaninová 2 dni po zasadnutí zastupiteľstva zrušila.
Ing. Štefan Milovčík – toto je vlastne dôvod, prečo uznesenie MsZ č. 142/2011 nepodpísal.

K bodu 2)

Ústna informácia o žiadostiach nájomcov Domu kultúry

Ing. Jana Rosičová – uznesením MsZ č. 122/2011 bola zvýšená výška nájmu priestorov vo
vlastníctve mesta. Pán Popovič prišiel požiadať o prehodnotenie tohto zvýšenia, pretože konkrétne
jemu sa tým výška nájmu zvýšila o 500,- € na mesiac, čo je pre neho likvidačné a v prípade, že sa
výška nájmu nezmení, bude musieť z priestorov Domu kultúry odísť.
Ing. Štefan Milovčík – dostal e-mailom list od Klubu šermu, v ktorom v úvodzovkách
ďakujú zato, že musia zaplatiť za športovú halu sumu 480,- €. Žiadali o odpustenie za prenájom
športovej haly, no nebolo to schválené.
Ing. Zdenek Snítil – poslanci dostali list od p. Jenča, ktorý býva v byte, nachádzajúcom sa
v priestoroch ZŠ Budovateľská, už niekoľko rokov.
Ing. Jana Rosičová – tento byt bol v projekte rekonštrukcie tejto školy vedený ako učebňa,
nie ako byt. Už v lete sme p. Jenčovi ponúkali byt v bloku 1603 na Palárikovej ulici, no odmietol
ho. Pán Jenčo nemal na tieto priestory v škole uzatvorenú ani nájomnú zmluvu.
Ing. Jozef Savka – treba nájsť riešenie. Treba mu ponúknuť byt po niektorom z neplatičov.
Ing. Jana Rosičová – všetky byty neplatičov sa nachádzajú na sídl. I. a p. Jenčo odmieta ísť
bývať na toto sídlisko.
Ing. Štefan Milovčík – s pánom Jenčom budeme rozprávať a budeme sa snažiť nájsť
riešenie.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 30. 11. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Overovateľ: Anton Vass
Zapisovateľka: Monika Dunajová
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