ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 29. 05. 2014
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Marián Kníž
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Anton Vass

Ospravedlnení:

Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Mgr. Michal Lukša, MBA

Prizvaní: JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Program:
1. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, Zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD, a. s.,
Košice
2. Zmluva o výkone správy majetku obce – VVS, a. s., Košice
3. Prejednanie žiadosti Petra Čmiľa a jeho manželky o odkúpenie časti pozemkov vo
vlastníctve mesta
4. Prejednanie žiadosti Mariána Nemčišina o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta
5. Prejednanie žiadosti Martina Štofíka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta na
výstavbu garáže
6. Prejednanie žiadosti Jána Hudáka, Richarda Karapina a Ing. Jána Hudáka o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve mesta – výjazdové zasadnutie
7. Prejednanie žiadosti spoločnosti DOTY, s. r. o., o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve
mesta – výjazdové zasadnutie
8. Prejednanie žiadosti Dušana Jankaja o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta –
výjazdové zasadnutie
9. Prejednanie žiadosti Jozefa a Mariána Karaščáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta
– výjazdové zasadnutie
10. Prejednanie žiadosti Júliusa Kočiša o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta –
výjazdové zasadnutie
11. Prejednanie žiadosti Ing. Radomíra Demjana o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve
mesta – výjazdové zasadnutie
12. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty – Haburajová
13. Prejednanie žiadosti Jána Petrunčíka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
14. Prejednanie žiadosti Dušana Antolika o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta na
výstavbu tvorivej dielne
15. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Ing. Marián Kníž
Zapisovateľka: Monika Dunajová
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JUDr. Ján Paľovčík – do programu navrhuje zaradiť materiály 13) Prejednanie žiadosti Jána
Petrunčíka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta a 14) Prejednanie žiadosti Dušana
Antolika o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu tvorivej dielne. Tieto materiály
už raz poslanci dostali, ale nedopatrením sa teraz nedostali do pozvánky.
Hlasovanie za doplnený program:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

1. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, Zmluvy o zriadení vecného bremena – VSD, a. s.,
Košice
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy, Zmluvy o zriadení vecného bremena - bezodplatne, pre Východoslovenskú
distribučnú spoločnosť, a. s., Košice. Text návrhu zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 10/2014

2. Zmluva o výkone správy majetku obce – VVS, a. s., Košice
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Marián Kníž – článok 5 – chýba tam slovo „uzatvára“.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť Zmluvu o výkone
správy majetku obce pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Košice, týkajúcu sa
prevádzkovania vodohospodárskeho zariadenia – verejnej kanalizačnej siete. Text návrhu zmluvy
tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --2

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 11/2014

3. Prejednanie žiadosti Petra Čmiľa a jeho manželky o odkúpenie časti pozemkov vo
vlastníctve mesta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – prípadný prevod by zasahoval do parcely takým spôsobom, že tak, ako
uvádza vo svojom stanovisku komisia výstavby, bola by zmarená prípadná plánovaná výstavba
obslužnej cesty na tejto parcele. Vzhľadom na tieto skutočnosti, oddelenie právne, správy majetku a
služieb neodporúča žiadosti vyhovieť.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
nevyhovieť žiadosti Ing. Petra Čmiľa a Silvie
Čmiľovej, obaja trvale bytom Snina, o odkúpenie časti pozemkov parc. č. EKN 6006 a EKN 6033,
zapísaných na LV č. 8216, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Jesenského v Snine, za
účelom rozšírenia svojej záhrady.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 12/2014

4. Prejednanie žiadosti Mariána Nemčišina o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – oddelenie právne, správy majetku a služieb po obdržaní žiadosti
súhlasilo s prevodom parcely, ktorá sa rozprestiera okolo stavby, ktorej vlastníkom je žiadateľ.
Avšak neskôr bolo na MsÚ doručené rozhodnutie Pamiatkového úradu, z ktorého je zrejmé, že
citovaná parcela je súčasťou celého komplexu, vrátane stavby malého kaštieľa, vyhláseného za
národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu stavby a parku z fondov EÚ. Z dôvodu zmeny vlastníckych podmienok k uvedenej
parcele neodporúčame žiadosti vyhovieť.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Mariána Nemčišina, trvale bytom
Snina, o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1391/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o
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výmere 856 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul.
Sládkovičovej v Snine, ktorý je súčasťou historického parku, ktorý tvorí ochranné pásmo národnej
kultúrnej pamiatky.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 13/2014

5. Prejednanie žiadosti Martina Štofíka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
na výstavbu garáže
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – jedná sa o lokalitu na Ul. Kukučínovej, kde už pri poslednej schválenej
žiadosti boli značné problémy so zameraním a vytýčením, pretože skutočný stav je iný, sú tam
posuny. Oddelenie právne, správy majetku a služieb, aj na základe odporúčania geodetov,
neodporúča už žiadnu výstavbu v danej lokalite.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Mgr. Martina Štofika, trvale bytom
Snina, o alternatívne odkúpenie časti pozemkov parc. č. CKN 2140/1 alebo CKN 398/1, zapísaných
na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Kukučínovej v Snine, za účelom
výstavby garáže.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 14/2014

15. Rôzne
Ing. Štefan Milovčík – p. Dická prenajala priestory vo svojej budove na sídl. Komenského na
otvorenie reštauračného zariadenia. Prevádzkuje ho p. Jirásek bez toho, aby mali od mesta
povolenie.
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Ing. Lýdia Gičová – budova bola postavená ako polyfunkčný dom s tým, že na prízemí bude
umývarka áut. Otvorili tam reštauračné zariadenie, ale žiadosť podali až teraz. Pani Dická až teraz
žiada o zmenu účelu stavby. Mesto chce žiadosť zamietnuť, ale nevieme, ako sa k tomu postaví
stavebný úrad v Prešove.
JUDr. Ján Paľovčík – je tam otvorená prevádzka Biely lev s tým, že nemajú povolenie na
prevádzku a tým pádom ani určenú prevádzkovú dobu mestom, preto beží správne konanie pre
porušenie VZN o prevádzkovaní reštauračných zariadení.
Nasledujúce materiály si boli členovia mestskej rady v rámci výjazdového zasadnutia MsR
pozrieť do terénu, aby sa na tvare miesta oboznámili s problematikou. Zasadnutie MsR ďalej viedla
Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primátora mesta.
6. Prejednanie žiadosti Jána Hudáka, Richarda Karapina a Ing. Jána Hudáka
o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta – výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík - uznesením MsZ č. 553/2014 bol schválený zámer, v súčasnosti je
potrebné doriešiť niekoľko pripomienok z doterajšieho prerokovania.
Ing. Marián Kníž – navrhuje ponechať pozemok o šírke 2 m od mestskej komunikácie pre
prípadnú výstavbu chodníka.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Jána Hudáka, Richarda Karapina
a Ing. Jána Hudáka, všetci traja trvale bytom Snina, o odkúpenie časti pozemku (cca 40 m2) parc. č.
CKN 3958/527, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
642 m2, zapísaného na LV č. 3200,
k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Sládkovičovej, v blízkosti bytového domu so s. č.
2516 v Snine, za účelom výstavby garáží, s podmienkou vjazdu do garáží z pozemkov žiadateľov,
nie z mestskej komunikácie a s podmienkou odčlenenia pozemku o šírke 2 m od mestskej
komunikácie pre prípadnú výstavbu chodníka.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 15/2014
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7. Prejednanie žiadosti spoločnosti DOTY, s. r. o., o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve mesta – výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiál č. 7 a 8 sa týkajú toho istého pozemku. Ide o opakovanú
žiadosť. Pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti u oboch žiadateľov sú v súčasnosti využívané na
základe prenájmu. Uzneseniami MsZ č. 551/2014 a 552/2014 boli schválené zámery pre
spoločnosť DOTY, s. r. o, aj pre p. Jankaja, stanoviská komisií sú rôzne.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti spoločnosti DOTY, s. r. o., Rybnická
2709, 069 01 Snina, o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 37/1, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 14 854 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve
Mesta Snina na Ul. Hviezdoslavovej, max. o šírke 6 m, s podmienkou účelového využitia
predmetnej časti parcely na prístupovú cestu v prospech všetkých.
Hlasovanie:
za: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 16/2014

8. Prejednanie žiadosti Dušana Jankaja o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
– výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Dušana Jankaja, Snina, o odkúpenie
časti pozemku parc. č. CKN 37/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 854
m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Hviezdoslavovej,
max. o šírke 6 m, s podmienkou účelového využitia predmetnej časti parcely ako prístupovú cestu
s právom prechodu v prospech všetkých.
Hlasovanie:
za: Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 17/2014
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9. Prejednanie žiadosti Jozefa a Mariána Karaščáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
mesta – výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík - listom zo dňa 26. 11. 2013 bratia Jozef Karaščák a Marián Karaščák
požiadali mesto Snina o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 7063/31 o výmere 50 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, ktorý využívajú ako záhradu a ktorá je priľahlá k ich
pozemkom parc. č. CKN 7063/3 a CKN 7063/14, na ktorých je postavený aj rodinný dom, ktorý
vlastní Marián Karaščák. Túto mestskú parcelu už dlhodobo užívajú v domnienke, že ju vlastnia.
Predmetnú parcelu si chcú odkúpiť z dôvodu osobitného zreteľa za symbolickú cenu 1,- €, čo
zdôvodňujú tým, že za tento pozemok už raz zaplatil ich dedo Jozef Ďurika, čo dokladujú
rozsudkom Ľudového súdu v Snine zo dňa 25. 03. 1957. Ten ho daroval ich matke a tá následne im
do podielového vlastníctva. Uznesením MsZ č. 549/2014 bol schválený zámer.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Jozefa Karaščáka, trvale bytom Snina
a Mariána Karaščáka, bytom Stakčín, o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 7063/31, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 50 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina na Ul. Jesenského v Snine za cenu v zmysle VZN, s podmienkou
vysporiadania aj oplotenej časti mestského pozemku parc. č. CKN 7063/30, ktorú žiadatelia
užívajú.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 4 členovia rady
proti: Ing. Jozef Savka – 1 člen rady
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 18/2014

10. Prejednanie žiadosti Júliusa Kočiša o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta –
výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík - uznesením MsZ č. 550/2014 bol schválený zámer.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Júliusa Kočiša, Snina, o odkúpenie
časti pozemku (cca 44 m2) parc. č. CKN 1476/3, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 876 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Strojárskej
ul., pri autobusovej zastávke v Snine, s podmienkou zachovania účelu využitia predmetnej časti
parcely na prístupovú cestu.
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Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 19/2014

11. Prejednanie žiadosti Ing. Radomíra Demjana o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve mesta – výjazdové zasadnutie
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík - uznesením MsZ č. 548/2014 bol schválený zámer.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
vyhovieť žiadosti Ing. Radomíra Demjana, Snina,
2
o odkúpenie časti pozemku (18 m ) parc. č. CKN 398/109, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 871 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na
Ul. Kukučínovej, za účelom výstavby garáže, s podmienkou súhlasu dotknutých vlastníkov – Ing.
Štefana Mikloša a SPŠ v Snine.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 20/2014

12. Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty – Haburajová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti pani Haburajovej vo veci
vybudovania prístupovej cesty k pozemkom za stavbou – na Ul. Kalinčiakovej.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --8

zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

13. Prejednanie žiadosti
mesta

uznesenie č. 21/2014
Jána Petrunčíka o odkúpenie

časti pozemku vo vlastníctve

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – komisie túto žiadosť prerokovali a neodporúčajú žiadosti vyhovieť.
V minulosti bola tam už niekoľkokrát aj výjazdová mestská rada.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Jána Petrunčíka, trvale bytom
Snina, o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 3958/184, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 273 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na
Ul. nad Cirochou v Snine, ktorý tvorí tzv. preluku medzi parcelami č. CKN 3958/185 a CKN
3958/609, k. ú. Snina.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 22/2014

14. Prejednanie žiadosti Dušana Antolika o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta na
výstavbu tvorivej dielne
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – komisie zamietajú žiadosť p. Antolika. Od mesta mal ponuku na iný
priestor, ale odmietol ho.
Ing. Marián Kníž – navrhuje, aby sa mu ponúkli nebytové priestory za bytovým domom 1603
na Ul. Palárikovej pri stravovacom objekte bývalého SOU, ktorých vlastníkom je VÚC Prešov
a spravuje ich Stredná odborná škola Snina.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Dušana Antolika, trvale bytom
Snina, o alternatívne odkúpenie časti pozemkov parc. č. CKN 5971/62, CKN 5078/1, alebo CKN
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5066/5, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na sídlisku I v Snine, za
účelom realizácie výstavby tvorivej dielne.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada prijala

uznesenie č. 23/2014

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončila Mgr. Ľubov Reháková, zástupkyňa primára mesta.

Snina 30. 05. 2014

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Mgr. Ľubov Reháková
zástupkyňa primátora

Ing. Marián Kníž

Zapisovateľka: Monika Dunajová
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