Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom osemnástom zasadnutí dňa 19. 08. 2016 prijalo tieto
uznesenia:
244/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ku dňu 19. 08. 2016.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --245/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton
Vass, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --246/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
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: Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina. Investičný
zámer tvorí prílohu uznesenia,
2. zadanie realizácie zákazky Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky
Snina priamym zadaním Verejnoprospešným službám Snina, s. r. o.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter Vološin – 9 poslancov
proti: Marek Gerboc – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 2 poslanci
nehlasoval: --247/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine 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 s ch v a ľ u j e investičný zámer: Výmena kotla v kotolni nemocnice Snina. Investičný zámer
tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov

proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --248/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2016 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 90 930 €
- zvýšenie výdavkov o 90 930 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie výdavkov o 53 500 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o 53 500 €
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy

Výdavky

11 543 321 € 10 887 336 €
570 000 €
2 734 601 €
1 943 449 €
434 833 €
14 056 770 € 14 056 770 €

Prebytok/Schodok

+ 655 985 €
- 2 164 601 €
+ 1 508 616 €
0€

Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 10
poslancov
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: --249/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d v o l á v a na základe písomného vzdania sa:
1.
Milana Grundzu, člena komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej
2.
Mgr. Petra Koršňáka, člena komisie školstva,
do ktorej boli zvolení uznesením MsZ č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015,
volí
1.
Ing. Bc. Petra Fedorka, bytom Snina, za člena komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
2.
Mgr. Martu Birkovú, bytom Snina, za členku komisie školstva.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza,
Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária
Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---

Príloha uznesenia MsZ č. 246/2016 zo dňa 19. 08. 2016:

Investičný zámer
Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina
1. Stavba:
Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v areáli biokúpaliska RO Rybníky Snina na pozemkoch parc. č. C KN 5708/79,
5708/7, k. ú. Snina, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Rozšírenie jestvujúcej spevnenej plochy s umelou trávou pre účely oddychu, slnenia a relaxácie na
ploche tzv. modrého nefunkčného bazéna.
4. Rozsah zámeru:
- odstránenie obvodových stien nefunkčného bazéna,
- vysvahovanie okolitých brehov po vodorovnú betónovú plochu nefunkčného bazéna,
- odvedenie vody po obvode vodorovnej betónovej plochy nefunkčného bazéna,
- realizácia menšej fontány s tečúcim potôčikom pre oživenie novej oddychovej plochy,
- prepojenie starej a novej oddychovej plochy,
- pokládka umelej trávy na vyspravenú vodorovnú betónovú plochu pôvodného nefunkčného bazéna,
- výmenu jestvujúcej umelej trávy vrátane vysprávok betónového podkladu na jestvujúcej
oddychovej ploche.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Rozšírenie oddychovej plochy na biokúpalisku v RO Rybníky Snina sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými zámerom sa zlepšia podmienky
pre návštevníkov biokúpaliska.
Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:

Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
-

Príloha uznesenia MsZ č. 247/2016 zo dňa 19. 08. 2016:

Investičný zámer

Výmena kotla v kotolni nemocnice Snina
1. Stavba:
Výmena kotla v kotolni nemocnice Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v objekte kotolne nemocnice súp. č. 2518 na pozemku parc. č. C KN 1385/8,
k. ú. Snina, na Ul. Sládkovičovej. Objekt a pozemok je vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru je výmena jestvujúceho nefunkčného kotla K2 a prídavných zariadení vrátane
všetkých súvisiacich stavebných a montážnych prác a predpísaných skúšok a revízií.
4. Rozsah zámeru:
Výmena plynového kotla K2 v kotolni nemocnice Snina a s tým spojené všetky nevyhnutné stavebné
a montážne práce a predpísané skúšky a revízie. Nový kotol bude stacionárny pre kondenzačnú
prevádzku bez obmedzenia teploty výstupu a spiatočky s výmenníkom tepla z AL-Si zliatiny (WOLF
MGK-2-550 alebo ekvivalent, hmotnosť 450 kg, hluk do 55 dB 1 meter od kotla). Súčasťou kotla
bude riadiaci systém a neutralizačná jednotka kondenzátu spalín. Teplo z kotla do vykurovacieho
systému bude vyvedené cez hydraulický oddeľovač. Obeh vykurovacej vody cez nový kotol bude
novým čerpadlom dimenzovaným na prietok 22 m3/h a dopravnou výškou 2,0 m. Umiestnenie kotla
bude na novom betónovom základe. Pôvodný základ sa vybúra. Zároveň bude zrealizovaná aj nová
chemická úprava vody, ako kompaktná na nerezovom ráme. Napojenie na rozvod zemného plynu
bude oceľovým potrubím DN 40. Všetky zariadenia s povrchovou teplotou nad 50°C budú
zaizolované. Dodávka a montáž zariadení bude zrealizovaná v súlade s príslušnými platnými
predpismi. Po ukončení montáže budú zrealizované všetky predpísané skúšky a revízie.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Výmena kotla v kotolni nemocnice Snina sa nepredpokladá negatívny vplyv na
životné prostredie, navrhovanými zámerom sa zrealizujú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie
vykurovania nemocnice Snina.
Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
-

