Mestská rada v Snine na svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2014 prijala tieto uznesenia:
29/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 30. 10. 2014
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 30. 10. 2014
3. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2015 – 2017
4. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta
Snina – zrušenie uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 27. 02. 2014 a uznesenia MsZ č.
598/2014 zo dňa 24. 06. 2014
5. Voľba prísediacich pre Okresný súd Humenné na obdobie rokov 2015 – 2018
6. Investičný zámer „Vybudovanie ihriska na školské a mimoškolské aktivity pri ZŠ P.
O. Hviezdoslava v Snine“
7. Petícia na modernizáciu sídliska Kukučínova v Snine
8. Informatívna správa o pripojení nehnuteľností na novovybudovanú verejnú
kanalizáciu
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme VPS Snina, s. r. o.
10. Zmena uznesenia MsZ č. 522/2013 zo dňa 17. 12. 2013 – nájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku Nemocnica Snina, s. r. o.
11. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1633/2, k. ú. Snina – Katanová Monika
12. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa –
odpredaj pozemku parc. č. CKN 4264/1, k. ú. Snina – Dunajová Anna
13. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – časť pozemkov
parc. č. EKN 6019, EKN 6054, k. ú. Snina – VSD, a. s.
14. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom – odpredaj pozemkov parc. č. CKN
1121/458 a CKN 1121/459, k. p. Snina – Demjanová L., Onufer P.
15. Žiadosť o prenájom – TJ Spartak Vihorlat Snina
16. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemkov a stavby so s. č.
300 z dôvodu osobitného zreteľa pre spol. B. Braun Avitum, s. r. o.,
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Tretia zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2014
2. Zadávací dokument pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Snina
3. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemku a stavby so s. č.
2718 z dôvodu osobitného zreteľa pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Snina,
Námestie Jána Pavla II. 858/1, Snina
4. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – CONSTRUCTION DEVELOPMENT,
s. r. o., kúpa časti Polyfunkčného bytového domu
5. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 635/2014 zo dňa 11. 09. 2014
6. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom - prenájom nebytových priestorov –
GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK
Hlasovanie:
za: --proti: –
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 4
členovia mestskej rady
nehlasoval: --1

30/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Márie Mihaľovej, trvale
bytom Snina a Miroslava a Kamily Fakovej, trvale bytom Snina o odkúpenie pozemku parc.
č. CKN 1856/47, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 163 m2, zapísaného
na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Ul. Kalinčiakovej v Snine, ktorý je
v zmysle Doplnku č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 vedený ako preluka.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --31/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti o pridelenie mestského bytu
pre :
- Veronika Kislanová, rodená Kislanová, bytom Pichne.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: ---
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