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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine, konaného dňa 19. 05. 2011
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
Mgr. Peter Hasin
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
Mgr. Jaroslav Koco
MUDr. Andrej Kulan
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis
Mgr. Vladislav Mika
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnená:

MUDr. Mária Kostelníková

Neospravedlnený:

MVDr. Vladimír Juško

Prizvaní:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Metod Kamlár, MsP Snina
Štefan Čus, vedúci rekreačných a športových služieb
Zuzana Krupa, hovorkyňa
Ing. Ján Alušík, konateľ VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 19. 05. 2011
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 19. 05. 2011
5. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – návrh členov do komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine
6. Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej rady
a voľba jej členov
7. Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov mesta do rád
škôl a školského zariadenia
8. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 31/2011 zo dňa 24. 03. 2011
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9. Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby verejného osvetlenia spojených
s realizáciou energetický úsporných opatrení na zariadeniach verejného osvetlenia v meste
Snina
10. Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre rok 2011
11. Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky
12. Doplnenie plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2011
13. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011
14. Záver

K bodu 1)

Otvorenie

Ing. Štefan Milovčík – otvoril štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na ktorom
všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti Nemocnica
Snina, s. r. o. – MUDr. Lukáč, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ
Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina – PhDr. Daniel Andráško, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná
Konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

nadpolovičná

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Ing. Štefan Milovčík – je tu návrh na stiahnutie materiálov č. 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13 a na zmenu
poradia materiálov takto:
1. Otvorenie
8. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 31/2011 zo dňa 24. 03. 2011
5. Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – návrh členov do komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine
14 A) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina
11. Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky
9. Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby verejného osvetlenia spojených
s realizáciou energetický úsporných opatrení na zariadeniach verejného osvetlenia v meste
Snina
6. Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej rady
a voľba jej členov
14. Záver
Anton Vass – klub KDH a SDKÚ sú proti tomu, aby sa na dnešnom zasadnutí prerokovával
materiál ohľadom dotácií. Je to závažný materiál a poslanci ho dostali až teraz.
Ing. Štefan Milovčík – do polovice júna by malo byť zvolané ďalšie zasadnutie MsZ.
Hlasovanie za zaradenie dotácii do programu:
za: Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 8 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4 poslanci
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
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nehlasoval: Ing. Miroslav Balog – 1 poslanec
Ing. Miroslav Balog – nechytilo mu kartu, prosí o nové hlasovanie.
Opätovné hlasovanie za zaradenie dotácii do programu:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta,
Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 9 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 3 poslanci
nehlasoval: –Hlasovanie za celý program:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Voľba návrhovej komisie:
Ing. Štefan Milovčík - za členov návrhovej komisie určujem: MUDr. Jozefa Homzu
Ing. Mariána Kníža
Mgr. Vladislava Miku
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
nehlasoval: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
Za overovateľov zápisnice určujem:

Mgr. Petra Hasina
Antona Vassa

Za zapisovateľku: p. Moniku Dunajovú
K bodu 8) Potvrdenie uznesenia MsZ č. 31/2011 zo dňa 24. 03. 2011
Písomný materiál predložili poslanci MsZ v Snine. Spracovala Mgr. Katarína Harmaňošová,
vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Jaroslav Regec – problém Červencova je v niekoľkých rovinách. Je tu úprimný záujem
primátora riešiť rómsku otázku zlepšením ich podmienok a to výstavbou nových bytov v lokalite
Červencovo a následne nato revitalizáciu sídl. I. Je to robota na minimálne dva volebné obdobia.
Potom je tu záujem poslancov tomuto zámeru zabrániť. Ak majú poslanci majú inú predstavu
využitia finančných prostriedkov napr. na výstavbu krytej plavárne alebo iné aktivite, majú nato
samozrejme právo. Ak je však dôvodom iná predstava ako konkrétne riešiť problém sídl. I. Je to
predstava presídlenia Rómov zo sídl. I na Kostrubaň. Podľa jeho názoru je to však neschodná
myšlienka. Kapacitne Kostrubaň nepostačuje nato, aby sme tam presídlili Rómov a tiež preto, že
Rómovia z Kostrubani tam Rómov zo sídl. I. nechcú. Je to aj právne ťažko realizovateľné. Nerieši
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to rómsky problém sídl. I., presúva sa tento problém na Ul. Komenského a Brehoch. Ak chceme
nasťahovať Rómov na Kostrubaň, opýtajme sa občanov celej Sniny, či s tým súhlasia. Poslanci
majú právo zvolať referendum, aby sme zistili názor všetkých občanov mesta. Majetkoprávnym
vysporiadaním Červencova vieme pripraviť územie pre IBV pre mladých. Nezrušme iniciatívu
mesta majetkovoprávne vysporiadať túto lokalitu. Ak sa to právne vysporiada, ešte to nemusí byť
riešení presťahovaním Rómov na túto lokalitu.
MUDr. Igor Latta – pri tvorbe územného plánu sa taktiež nezvolávalo referendum, aby sme
poznali názor ľudí, ktoré pozemky načo budú využívané. Pred bytmi je pozemok, ktorý je určený na
multifunkčné využitie a chcú tam urobiť autoumývarku a na poschodí tej autoumývarky bude
penzión alebo ubytovanie. Červencovo je pol kilometra od sídl. I. vznikne niečo, čo títo ľudia
prekonajú a znova prídu medzi ľudí, ktorí niečo nadobudli a niečo majú. Problém bude tak či tak.
Mgr. Ľubov Reháková – toto uznesenie navrhla zrušiť ona. Problém sídl. I. a jeho obyvateľstva
je naliehavý. Nikto to nechápe ako presun. Hovoríme o niekoľkých neprispôsobivých rodinách.
Dajme vyčísliť, čo by stálo vybudovanie infraštruktúry na Červencove na účel, ktorý je schválený
v tomto uznesení. Ak nie referendum, je za verejnú diskusiu, či sú ľudia zato, aby sa na Červencove
stavali nové byty. Hovoríme, že na Kostrubani ich nechcú, no susedov si nikto nevyberá. Byty na
sídlisku I. sú prakticky nepredateľné. Červencovo nevidí ako spôsob, že sa porieši problematika
bývania.
Ing. Marián Kníž – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p o t v r d z u j e uznesenie MsZ č. 31/2011 zo dňa 24. 03.
2011 v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR
a MsZ k 24. 03. 2011, s ú h l a s í s vypustením sledovania plnenia uznesení MsZ č. 9/2007,
129/2007, 821/2010, 711/2010 a 712/2010, r u š í uznesenie MsZ č. 189/2007.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 12 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4 poslanci
zdržal sa: –nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 31/2011

K bodu 5) Zmena uznesenia MsZ č. 15/2011 zo dňa 27. 01. 2011 – návrh členov do komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Marián Kníž – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a JUDr. Ladislava Alušíka, ktorému zanikol
mandát poslanca dňa 24. 03. 2011 vzdaním sa: z funkcie podpredsedu Komisie kontrolnej a komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov, kde bol zvolený uznesením MsZ č.
15/2011 dňa 27. 01. 2011, v o l í za podpredsedu Komisie kontrolnej a komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov Mgr. Petra Hasina, poslanca MsZ.

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Mgr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: Mgr. Peter Hasin – 1 poslanec
nehlasoval: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 47/2011

K bodu 11) Cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Štefan Čus, vedúci
oddelenia rekreačných a športových služieb.
Ing. Lýdia Gičová – podala bližšie informácie týkajúce sa rekonštrukcie RO Rybníky.
Kolaudácia kúpacieho biotopu prebehla úspešne. Robia sa ešte terénne úpravy okolia kúpacieho
biotopu. Po ukončení týchto prác by mohla byť začatá sezóna.
Anton Vass – má výhrady voči cene 9 € pre dvoch dospelých a 4 deti. Cena by mala ostať na
cene 6 €.
Ing. Jozef Savka – dôchodca je vo veku nad 62 rokov a nie nad 60 rokov.
Ing. Štefan Milovčík – prihovára sa za vek 60 rokov.
Ing. Jozef Savka – v tom prípade tých ľudí nemôžeme oslovovať ako dôchodca.
Ing. Jana Rosičová – takže slovo „dôchodca“ nahradiť slovom „senior“.
Ing. Marián Kníž – prečítal poslanecký návrh na uznesenie od p. Vassa.
Poslanecký návrh p. Vassa:
Celodenný vstup pre rodinu 3 a 4 vo výške 6 €, poldenný vstup vo výške 3,5 €.
Hlasovanie za návrh p. Vassa:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –-
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zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: –Ing. Marián Kníž – prečítal písomný návrh na uznesenie aj so zmenou.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
biotopu RO Rybníky.

sc h vaľ uj e

cenník služieb areálu prírodného kúpacieho

Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef
Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –zdržal sa: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 48/2011

K bodu 9) Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby verejného osvetlenia
spojených s realizáciou energetický úsporných opatrení na zariadeniach
verejného osvetlenia v meste Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správneho poriadku a Ing.
Štefan Janko, odborne spôsobilá osoba pre VO.
MUDr. Igor Latta – chce predložiť poslanecký návrh k tomuto materiálu.
Ing. Marián Kníž – prečítal poslanecký návrh na uznesenie MUDr. Lattu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e návrh Zmluvy na zabezpečenie prevádzky,
opráv a údržby verejného osvetlenia spojených s realizáciou energeticky úsporných opatrení na
zariadeniach verejného osvetlenia, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov na predkladanie
konečných ponúk v rámci súťažného dialógu,
u k l a d á mestskému úradu zabezpečiť, aby
súčasťou súťažných podkladov bolo aj ustanovenie, že mesto Snina si vyhradzuje právo neuzatvoriť
zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, že cenové ponuky budú presahovať finančné možnosti
mesta alebo dôjde k zmene iných okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
m e n u j e komisiu pre otváranie a vyhodnotenie ponúk v tomto zložení:
- Ing. Lýdia Gičová – predseda komisie,
- Ing. Jaroslav Matis – člen komisie,
- Ing. Zdenek Snítil – člen komisie,
- MUDr. Igor Latta – člen komisie,
- Ing. Daniela Galandová – člen komisie,
- Ing. Jana Rosičová – člen komisie,
- JUDr. Ján Paľovčík – člen komisie,
- Ing. Štefan Janko – člen komisie bez práva hodnotenia.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 13 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Jozef Homza, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 3 poslanci
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 49/2011

K bodu 14 A) Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2011
Ing. Štefan Milovčík - keďže došlo k nefunkčnému hlasovaniu Ing. Baloga pri zaradení tohto
bodu do programu a keďže nebol problém v technike, navrhuje, aby sa poslanci medzi sebou
dohodli. Ak je problém s opakovaným hlasovaním, prosí, aby sa dotácie na dnešnom zasadnutí
prejednali, keďže ide iba o zálohovité platby. Ide o to, aby to necítili kluby. Žiada však poslancov,
aby na najbližšie zasadnutie MsZ bolo predložené VZN ohľadom prideľovania dotácií.
Ing. Daniela Galandová – má výhradu voči tomu, že priority, ktoré by mali určiť poslanci,
pretože sa nebavíme iba o športe, cirkvi a folklóre. Tri subjekty nemajú zúčtované dotácie
a opätovne sú im navrhnuté ďalšie dotácie.
MUDr. Jozef Homza – na území mesta fungujú tri agentúry ošetrovateľskej služby. Tá
najväčšia dostala najmenej peňazí. Akým kľúčom sa to delilo?
Ing. Miroslav Balog – nevidí závažný dôvod, aby sa dnes odsúhlasilo 50 % navrhovanej dotácie
organizáciám, ktoré majú ohrozenú existenciu. VZN dopracujeme tak, aby bola všeobecná zhoda
a spokojnosť.
Ing. Jozef Savka – do doby, pokiaľ nebude spracované VZN o prideľovaní dotácií, chce
poprosiť spracovateľov, aby bola uvedená aj požadovaná suma, aby sa dozvedeli, ako boli
organizácie uspokojené zo strany mesta. Organizácie by sa nemali spoliehať iba na príspevky od
mesta, ale aj na sponzorskú činnosť.
Ing. Jaroslav Regec – takýto závažný materiál by sa nemal predkladať minútu pred začatím
zasadnutia. Hlasovanie p. Baloga bolo zmätočné a dotáciách by sme sa vôbec nemali baviť.
Ing. Daniela Galandová – dáva poslanecký návrh, aby sa komisia mládeže, kultúry a športu
opätovne prehodnotila žiadosti, u ktorých nebola navrhnutá dotácia.
MUDr. Igor Latta – k doterajšiemu VZN, ktoré doteraz platí – čl. 2 ods. 2 a 3 niečo hovorí a sú
tam dotované vecí, ktoré sú v rozpore s týmito odsekmi. Kto sa chce nato hlbšie pozrieť, má
možnosť.
Ing. Pavol Marinič – keďže ďalšie zasadnutie bude o mesiac, myslí si, že nič sa nestane, ak sa
tento materiál bude prejednávať na tomto zasadnutí a nie dnes.
Mgr. Ľubov Reháková – je tu naliehavá potreba schváliť tento materiál. Nikomu tým
neublížime, iba pomôžeme.
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Ing. Marián Kníž – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh na dotáciu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
ukl ad á
komisii mládeže, kultúry a športu opätovne
prehodnotiť žiadosti, u ktorých nebola navrhnutá dotácia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –zdržal sa: –nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Ing. Marián Kníž – prečítal písomný návrh na uznesenie doplnený návrhom Ing. Galandovej.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. prerozdelenie dotácií určených pre športové kluby vo výške 78 850 € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
2. prerozdelenie dotácií určených pre umelecké súbory vo výške 2 500 € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
3. prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia, cirkevné a charitatívne organizácie
vo výške 35 086 € tak, ako je uvedené v prílohe uznesenia,
4. výšku dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta tak, ako je uvedené v prílohe
uznesenia,
ukladá
1. Mestskému úradu v Snine vyplatiť 50 % navrhovanej dotácie v 1. polroku 2011, zostávajúcu
časť po schválení nového VZN. Subjekty, ktoré obdržia dotáciu, sú povinné predložiť
zúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade s novým VZN, ktoré bude predložená na schválenie
na najbližšie zasadnutie MsZ.
2. Komisii mládeže, kultúry a športu opätovne prehodnotiť žiadosti, u ktorých nebola
navrhnutá dotácia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 12 poslancov
proti: –zdržali sa: MUDr. Andrej Kulan, Anton Vass – 2 poslanci
nehlasoval: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 50/2011
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K bodu 6) Zmena uznesenia MsZ č. 3/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – návrh na zriadenie mestskej
rady a voľba jej členov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Štefan Milovčík – zástupkyňou primátora je Mgr. Ľubov Reháková, ktorá je zo zákona aj
členkou MsR. Dohovor bol taký, že z klubu, ktorého bude zvolený zástupca, zástupca tohto klubu
bude z funkcie člena mestskej rady odvolaný. Preto je potrebné jedného člena MsR odvolať, aby
sme nemali 7-člennú mestskú radu. Pokiaľ nebude predložený návrh, nebude zvolávať zasadnutia
mestskej rady.
Ing. Marián Kníž – prečítal poslanecký návrh na uznesenie klubu SMER.
Návrh na uznesenie poslaneckého klubu SMER:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a poslanca Ing. Jaroslava Regeca z funkcie člena
Mestskej rady v Snine, ktorý bol za člena mestskej rady schválený uznesením MsZ č. 3/2010 dňa
27. 12. 2010.
Ing. Pavol Marinič – prečítal par. 14, ods. 2 zákona č. 369/1990 - počet členov obecnej rady
tvorí najviac tretinu počtu poslancov (v našom prípade je to 6). V zložení obecnej rady sa prihliada
na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom
zastupiteľstve. Takto je to formulované aj v rokovacom poriadku. Nevie, či je tento návrh
v poriadku, čo sa týka zastúpenia politických strán.
Ing. Jaroslav Regec – pri schvaľovaní zloženia mestskej rady bola dohoda, že politické
zoskupenie, z ktorého vyjde zástupca primátora, stiahne jedného svojho člena z mestskej rady.
Vtedy verejne prehlásil, že ak bude zástupca primátora zvolený z klubu KDH, SDKÚ, on odíde.
Keďže zástupca primátora je z klubu SMER, preto by zastúpenie členov v mestskej rade zo strany
tohto klubu mal byť v počte 4. Preto je nie je návrh klubu SMER v poriadku. Verejne vyzýva p.
primátora, aby toto uznesenie, ak bude schválené, vetoval.
Mgr. Jaroslav Koco – žiada právnika mesta, aby sa vyjadril, či je návrh na uznesenie
v poriadku.
JUDr. Ján Paľovčík – tak ako už bolo citované, v zákone sa uvádza, že v zložení obecnej rady
sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom
zastupiteľstve. Nie je tam uvedené, že v zložení sa musí prihliadať, nie je to obligatórna povinnosť.
Prihliada sa - môže, nemusí.
Ing. Štefan Milovčík – ešte si to overí. Ak uznesenie bude prijaté a bude v rozpore so zákonom,
uznesenie nepodpíše.
Ing. Jaroslav Regec – dohoda pri tvorbe mestskej rady bola jasná. Dáva poslanecký návrh na
odvolanie Ing. Mariána Kníža z funkcie člena mestskej rady.
Ing. Marián Kníž – najprv budeme hlasovať o poslaneckom návrhu klubu SMER, ak tento
návrh neprejde, budeme hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Regeca.
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Hlasovanie za odvolanie Ing. Regeca z funkcie člena MsR:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, Mgr. Jaroslav Koco, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil – 11 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 4 poslanci
zdržal sa: Mgr. Vladislav Mika – 1 poslanec
nehlasoval: –Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 51/2011

K bodu 2) Správa o činnosti Mestskej rady v Snine od ostatného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné a vnútorných vecí.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Mestskej rady
v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 3) Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 19. 05. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR
a MsZ k 19. 05. 2011.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 4) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 19. 05. 2011
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 19. 05. 2011
Materiál stiahnutý z rokovania.

be r ie

na

ve d omi e

výsledky kontrolnej činnosti
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K bodu 7)

Zmena uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 27. 12. 2010 – delegovanie zástupcov
mesta do rád škôl a školského zariadenia

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a
a) JUDr. Ladislava Alušíka z funkcie člena rady škôl zriadených pri MŠ Ulica Čsl. armády,
MŠ Ulica Duk. hrdinov a Centra voľného času,
b) MUDr. Andreja Kulana z funkcie člena rady školy zriadenej pri ZŠ P. O. Hviezdoslava,
deleguje
a) za člena rady škôl zriadených pri ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ Ulica Čsl. armády a MŠ Ulica
Duk. hrdinov poslanca MsZ Mgr. Petra Hasina,
b) za člena rady školského zariadenia Centra voľného času poslanca MsZ MUDr. Andreja
Kulana.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 10) Návrh finančného plánu pre RO Rybníky pre rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia a Štefan Čus, vedúci oddelenia rekreačných a športových
služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
Rybníky pre rok 2011.

v e d o m i e návrh finančného plánu pre RO

Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 12) Doplnenie plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správneho
poriadku.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina do
Plánu investičných akcií mesta na rok 2011,
2. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka v topoľovej aleji v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011,
3. zaradenie investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka na Ul. staničnej v Snine do Plánu
investičných akcií mesta na rok 2011.
Materiál stiahnutý z rokovania.
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K bodu 13) Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2011
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie
n a
a s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2011 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET

ve d om ie

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 443 305 €,
- zvýšenie výdavkov o 293 669 €,
- zníženie príjmov o 2 808 291 €,
- zníženie výdavkov o 2 325 088 €,
- zvýšenie príjmov o 105 471 €,

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
Výdavky
10 286 439 € 9 091 886 €
7 396 650 €
9 881 081 €
1 611 471 €
262 800 €
19 294 560 € 19 235 767 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

dôvodovú správu

Prebytok/Schodok
+ 1 194 553 €
- 2 484 431 €
+ 1 348 671 €
+ 58 793 €

Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu 14) Záver
Mgr. Katarína Harmaňošová – oboznámila občanov o sčítaní obyvateľov, bytov a domov,
ktoré prebieha práve v tomto čase. Začalo 13. mája 2011 a ukončené bude 6. júna 2011. Na
webovej stránke mesta sú zverejnené sčítacie obvody a mená sčítacích komisárov, ktorí sú pridelení
na jednotlivé sčítacie obvody. Pri každom sčítacom obvode je uvedená aj fotografia sčítacieho
komisára.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 20. 05. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Mgr. Peter Hasin
Anton Vass

Zapisovateľka: Monika Dunajová

