ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 20. 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
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil

Ospravedlnený:
Prizvaná:

Anton Vass

Ing. Dana Mariničová

Program:
1. Oznámenie o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 158/2011 zo dňa 15. 12. 2011
Zasadnutie Mestskej rady v Snine bolo zvolané telefonicky. Otvoril ho a viedol Ing. Štefan
Milovčík, primátor mesta.
Hlasovanie za program:
za: 5
Overovateľka:

proti: 0

zdržal sa: 0

Mgr. Ľubov Reháková

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Harmaňošová

1. Oznámenie o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 158/2011 zo dňa 15. 12. 2011
Ing. Štefan Milovčík – oboznámil prítomných o dôvode zámeru (možnosti) nepodpísania
uznesenia MsZ č. 158/2011 zo dňa 15. 12. 2011 Rozpočet mesta Snina na roky 2012 – 2014.
Mestský úrad niekoľkokrát inicioval stretnutie k rozpočtu, ktorého sa poslanci zúčastňovali. Na
mestské zastupiteľstvo prišiel nový návrh rozpočtu, ktorý má chyby súčtové, ale chýbajú v ňom aj
povinné prílohy. Chce sa vyhnúť tomu, aby sa o meste Snina hovorilo ako o meste, ktoré má
rozpočtové provizórium. Doteraz sme boli príkladom. Je potrebné dohodnúť si postup – či by sme
ešte tento týždeň nemali zvolať zasadnutie MsZ. Predpokladá však, že väčšina je proti provizóriu.
Nechce hovoriť o dôsledkoch poslancami navrhnutého rozpočtu: napr. VPS, RO Rybníky, MsÚ,
futbalový štadión atď. Z týchto vecných dôvodov je potrebné rozpočet skorigovať, doplniť ho
o potrebné náležitosti alebo budeme mať provizórium. Preto žiada, aby sa poslanci stretli ešte tohto
roku.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje, aby sme sa stretli v utorok 29. 12. 2011.
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Ing. Jana Rosičová – v schválenom rozpočte je počtová chyba a dôvodová správa a tabuľky sú
robené ako zmena rozpočtu. Hlasovalo sa iba raz, to znamená, že materiál nie je kompletný.
Nenapĺňa dikciu zákona.
Ing. Marián Kníž – počtové chyby urobila vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jana Rosičová – zodpovednosť za materiál nesie predkladateľ. Vedúca finančného
oddelenia kontrolovala iba vzorce.
Ing. Zdenek Snítil – pozná mentalitu ľudí a preto hlasoval za nový návrh rozpočtu, len aby sme
nešli do provizória. Nič nám nebráni chyby odstrániť na zasadnutí MsZ dňa 29. 12. 2011.
Mgr. Ľubov Reháková – hovorí za návrhovú komisiu – bol to návrh rozpočtu s tým, že sa
doplnia potrebné tabuľky – p. Vass povedal, že všetko dodá.
Ing. Jana Rosičová – uznesenie bolo schválené ako nový návrh rozpočtu, no tabuľky boli
predložené len ako pozmeňujúci návrh k rozpočtu predkladanému mestským úradom.
Ing. Štefan Milovčík – požiadal o vysvetlenie Ing. Mariničovú.
Ing. Dana Mariničová – Ing. Galandová chcela prekontrolovať vzorce. Bilancia je správna, len
návrh rozpočtu nie je v súlade s bilanciou. Nekontrolovala dôvodovú správu. Nemohla vedieť, aký
pôjde kompletný materiál. Informovala o tom aj p. prednostku.
Ing. Marián Kníž – má informáciu, že Ing. Mariničová rozpočet odsúhlasila a preto verili, že je
to v poriadku.
Ing. Dana Mariničová – návrh na uznesenie k rozpočtu nepozerala.
Ing. Marián Kníž – bolo to odobrené mestským úradom.
Ing. Jana Rosičová – zakazuje úradu kontrolovať poslanecké návrhy.
Ing. Štefan Milovčík – toto mesto funguje profesionálne. Evidentne sa s mestským úradom
nechcelo komunikovať ohľadom rozpočtu. Odmieta návrhy robené len tak „od pásu“.
Ing. Marián Kníž – čo sa jeho týka, bol na každom jednom stretnutí.
Ing. Štefan Milovčík – všetky pripomienky a návrhy predkladané na stretnutiach boli do
návrhu rozpočtu zapracované.
Ing. Marián Kníž – áno, boli.
Ing. Štefan Milovčík – materiál videl 5 minúť pred zasadnutím MsZ. Možno, že je naozaj
dobrý, ale je taká situácia, že vecne a číselne nie je v poriadku. Musíme sa s týmto stavom
vysporiadať.
Ing. Jozef Savka – navrhuje nepodpísať uznesenie a je potrebné urobiť poriadok.
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Ing. Miroslav Balog – urobila sa zásadná chyba, netreba sa predvádzať pri návrhu rozpočtu.
Nejde o to, že ide o procesné chyby. Rozpočet, ktorý mu bol predložený 5 minút pred zasadnutím
MsZ, nemal naštudovaný – to je odborná chyba.
Ing. Štefan Milovčík – nechcime, aby sme sa museli pýtať prokurátora. Bez rozpočtu sa
nedajú robiť projekty.
Ing. Zdenek Snítil – zamyslime sa na tým – rovná daň za psa – nechce robiť hanbu mestu,
pretože je to protizákonné, či má byť segregácia?
Ing. Štefan Milovčík – je potrebné očistiť problém.
Ing. Jozef Savka – spracovatelia sa na to pozrú.
Ing. Štefan Milovčík – pôvodný návrh je zlý. Zasadnutie MsZ môže byť 28. 12. 2011 o 15.00
hod. alebo 29. 12. 2011 o 13.00 hod. Nerobme tomuto mestu úmyselne zle.
Všetci prítomní členovia mestskej rady vzali na vedomie dôvody nepodpísania uznesenia MsZ
č. 158/2011 zo dňa 15. 12. 2011.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 21. 12. 2011

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľka:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Mgr. Ľubov Reháková

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Harmaňošová
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