ZÁPISNICA
z jedenásteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 14. 04. 2016
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, PhD., prednosta MsÚ
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
JUDr. Ladislav Alušík
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Anton Vass
Peter Vološin

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 14. 04. 2016
2. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Ing. Marián Kníž
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
1. Prejednanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 14. 04. 2016
3.

Zrušenie uznesenia č. 451/2013 zo dňa 09. 07. 2013 – Investičný zámer „Výstavba
umelej trávnatej plochy“ v areáli MFK Snina na sídl. I

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Ihnátová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Štefan Milovčík – myslí si, že umelá tráva na tréningový futbalový štadión nie je dobrá
kvôli bezprostrednej blízkostí koní, ktoré tam má MVDr. Juško. Toto ihrisko je rozmerovo malé,
bude potrebné posúvať plot na pozemku, ktorý má teraz v prenájme MVDr. Juška, bude potrebné
búrať terajší val, vybudovať tam oporný múr pri Pčolinke. Tým sa náklady navýšia. Na hlavnom
štadióne zasa nemôže byť umelá tráva preto, lebo s tým nesúhlasia futbalisti. V lete, keď sú vysoké
teploty, nedá sa na tej tráve hrať, keďže je veľmi rozohriata. Najideálnejšie miesto na umelú trávu
by bolo na starom škvarovom ihrisku.
JUDr. Ladislav Alušík – ak je to tak, za každú cenu potom nemá zmysel umelú trávu robiť.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – futbalový zväz nám dáva 120 tis. €. Ihrisko s umelou trávou sa
pôvodne malo vybudovať v 6 mestách na Slovensku, ale keďže niektoré mesto odstúpilo od toho
odstúpilo, Slovenský futbalový zväz prerozdelil nato vyčlenené peniaze medzi zvyšných 5 miest.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
451/2013, s ch v a ľ u j e

r uš í

uznesenie MsZ v Snine zo dňa 09. 07. 2013 číslo

1. v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011
v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 investičný
zámer Futbalové ihrisko s umelou trávou – Snina, ktorý tvorí prílohu uznesenia,
2. zadanie realizácie zákazky Futbalové ihrisko s umelou trávou priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Príloha uznesenia:

Investičný zámer: Futbalové ihrisko s umelou trávou - Snina
1. Stavba:
Futbalové ihrisko s umelou trávou - Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer uvažuje s realizáciou futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna na sídl. I –
pozemky parc. č. CKN 7527/1, 7527/5, 7527/10, 8156/2 (EKN 6039), k.ú. Snina.
Predmetné pozemky sú vo vlastníctve mesta Snina zapísané na LV č. 3200.
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru „Futbalové ihrisko s umelou trávou - Snina“ je výstavba umelej trávnatej
plochy na zelenej ploche, ktorá toho času slúži sezónne futbalistom na tréningový proces.
Pôdorysné rozmery ihriska budú 110 x 72 m, rozmery hracej plochy 105 x 68 m. Realizáciou
zámeru sa vytvoria podmienky na celoročný tréningový proces.
4.
-

Rozsah zámeru:
Spodná stavba (podložie) vrátane drenážneho systému + umelá tráva a obslužný chodník
Záchytné oplotenie ihriska v. 5 m po stranách a v. 8 m za bránami
Osvetlenie ihriska na 200 LUX
Športové vybavenie (bránky, striedačky, rozhodcovská kabínka, rohové zástavky)

5. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „ Futbalové ihrisko s umelou trávou – Snina “ sa nepredpokladá negatívny
vplyv na životné prostredie, navrhovaným investičným zámerom sa vytvoria lepšie podmienky
predovšetkým mladým športovcom pri tréningovom procese. Navrhované činnosti podliehajú
posudzovaniu v zmysle č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení
neskorších predpisov tzv. EIA.
Hlasovanie:
za: Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --NEODPORÚČA
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 39/2016

Ing. Štefan Milovčík – ak už bude umelá tráva na futbalovom ihrisku, bolo by dobré, aby sme
do T18 umiestnili umelú ľadovú plochu. Nešlo by o plochu, kde by sa mohli hrať hokejové zápasy,
ale deti i dospelí by sa mali kde naučiť korčuľovať, keďže zima je v posledných rokoch taká, aká je.
Na budúce zasadnutie MsZ predložíme investičný zámer. Čo sa týka plavárne, orientovali by sme ju
do areálu elokovaného pracoviska ZŠ na Ul. 1. mája. Na výstavbu vlastné zdroje nemáme, môžeme
do toho ísť len cez eurofondy alebo cez cezhraničnú spoluprácu.
4.

Súhlas Mesta Snina so zriadením elokovaných pracovísk ako súčasti Súkromnej
základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
JUDr. Ladislav Alušík – aký to bude mať dopad na rozpočet mesta?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – nevie to teraz povedať, preverí si to a na zasadnutí MsZ odpovie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í so zaradením ďalších elokovaných pracovísk
ako súčastí Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina do siete škôl a školských
zariadení SR od 01. 09. 2016, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

Elokované pracovisko, Ladomírov 181, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy,
Česká 2628/9, Snina.
Elokované pracovisko, Papín 199, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká
2628/9, Snina.
Elokované pracovisko, Zubné 41, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká
2628/9, Snina.
Elokované pracovisko, Komenského 4, Humenné, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej
školy, Česká 2628/9, Snina.
Elokované pracovisko, Chlmec 51, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká
2628/9, Snina.

Členovia mestskej rady o tomto bode nehlasovali.
5.

Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Mihaliková, poverená vedením oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

odvoláva
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-

-

Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ v Snine, z funkcie predsedu komisie finančnej
a správy majetku, do ktorej bol zvolený uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015, a to
na základe jeho písomného vzdania sa,
Marka Gerboca, poslanca MsZ Snine, z funkcie podpredsedu komisie finančnej a správy
majetku, do ktorej bol zvolený uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015,
Bc. Zlaťu Fundákovú, pracovníčku finančného oddelenia z funkcie garanta komisie
mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov, do ktorej bola zvolená
uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015,

volí
- Marka Gerboca, poslanca MsZ v Snine, za organizačného a vnútorných predsedu komisie
finančnej a správy majetku,
- Ing. Jaroslava Regeca, poslanca MsZ v Snine, za podpredsedu komisie finančnej a správy
majetku,
- Ing. Pavla Mariniča, pracovníka oddelenia právneho, správy majetku a služieb za garanta
komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 39/2016

6. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný
dvor Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Džomeková, útvar regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-10 za účelom realizácie projektu „Zberný dvor Snina“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta Snina a platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) spolufinancovanie mesta vo výške 43 877,00 €.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 39/2016

7. Zmena uznesenia MsZ č. 163/2016 zo dňa 25. 02. 2016 – projekt „Zníženie energetickej
náročnosti MŠ Kukučínova – Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Marta
Mrázová, útvar regionálneho rozvoja.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í uznesenie MsZ v Snine č. 163/2016 zo dňa 25. 02.
2016 tak, že písm. c) sa nahrádza novým textom:
„c) spolufinancovanie mesta vo výške 23 909,65 Eur, čo predstavuje 5 % z celkovej výšky
oprávnených výdavkov projektu.“
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 39/2016

Znenie uznesenia MsR č. 39/2016:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Zmena uznesenia MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií mestského
zastupiteľstva a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov
2. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor
Snina“
3. Zmena uznesenia MsZ č. 163/2016 zo dňa 25. 02. 2016 – projekt „Zníženie energetickej
náročnosti MŠ Kukučínova – Snina“
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
1. Zrušenie uznesenia č. 451/2013 zo dňa 09. 07. 2013 – Investičný zámer „Výstavba umelej
trávnatej plochy“ v areáli MFK Snina na sídl. I
Hlasovanie za uznesenie MsR č. 39/2016 ako celok:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

5

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 14. 04. 2016

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová, PhD.
prednostka MsÚ

Ing. Marián Kníž

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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