ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 27. 04. 2010

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Ján Čop, zástupca primátora
MUDr. Štefan Čopík
Pavol Diňa
Ing. Ján Harmaňoš
Ing. Štefan Nevoľník
Anton Vass

Prizvaní:

JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia
Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenie sociálnych vecí a rodiny

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ dňa 29. 04. 2010
2. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu
3. Žiadosť o odpustenie úľavy na nájomnom
4. Prejednanie žiadosti Štefana Alušíka o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/168
5. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1476/11
6. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Ing. Štefan Nevoľník
Hlasovanie za program podľa pozvánky:
za: 6

K bodu 1)

proti: 0

zdržal sa: 0

Prejednanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ dňa 29. 04. 2010

2. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Ján Čop, zástupca primátora. Spracovala Monika Dunajová,
zapisovateľka MsR a MsZ, oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti MsR v Snine od ostatného
zasadnutia MsZ v Snine.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 17/2010

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 29. 04. 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ
k 29. 04. 2010.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada prijala

uznesenie č. 17/2010

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 29. 04. 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti k 29. 04. 2010.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

5. VZN mesta Snina o správnom konaní pri oznámení priestupku mestu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval
Ing. Pavol Marinič - § 17 ods. 6 – nech si to pozrie právnik, či je to v poriadku. Podľa neho to
treba preformulovať, pretože rozhodovať môže iba primátor a nie komisia – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
priestupku mestu Snina.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

sc h vaľ uj e

proti: 0

VZN o správnom konaní pri oznámení

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010
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6. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 94/2008 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, finančné oddelenie.
Ing. Jana Rosičová – toto VZN sa mení na základe pripomienky občana, ktorý tvrdí, že občania
v bytovkách sú diskriminovaní, pretože nemajú úľavy za separáciu odpadu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 94/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
(pri hlasovaní nebol prítomný MUDr. Štefan Čopík)
Mestská rada prijala

zdržal sa: 0

uznesenie č. 17/2010

7. Záverečný účet mesta Snina za rok 2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Spracovala Ing.
Dana Mariničová, finančné oddelenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2009,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2009 a jeho zmenami:
−
z prebytku bežného rozpočtu vo výške 624 141,38 €,
−
z rezervného fondu vo výške 600 776,49 €,
−
z fondu rozvoja bývania vo výške 409 171,66 €,
−
z úveru zo ŠFRB 466 927,35 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2009 takto:
−
nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dopravné použiť
do 31. 03. 2010 vo výške 298,56 €,
−
nevyčerpané finančné prostriedky z Krajského školského úradu na dohadovacie
konanie použiť do 31. 03. 2010 vo výške 37 587,77 €,
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−
−
−
−
−
−
−

nevyčerpané finančné prostriedky z Dotácie Ministerstva financií SR použiť do
31. 03. 2010 vo výške 384 785,30 €,
nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny použiť
v roku 2010 na realizáciu projektu „Podpora vytvárania krátkodobých pracovných
miest v obciach“ vo výške 8 299,40 €,
nevyčerpané prostriedky z Ministerstva školstva SR na realizáciu projektu „Moderná
škola – základ života“ pre ZŠ P. O. Hviezdoslava použiť v roku 2010 vo výške
23 273,98 €,
nevyčerpané prostriedky z úveru ŠFRB použiť v roku 2010 vo výške 167 422,65 €,
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške
15,17 €,
nepoužité finančné prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, pozemkov
zastavaných bytovým domom previesť do fondu rozvoja bývania v celkovej sume
25 950,06 €,
zostávajúcu čiastku v sume 319 370,55 € previesť do rezervného fondu,

u k l a d á Mestskému úradu v Snine zabezpečiť prevod prostriedkov z bežného účtu na fondové
účty mesta, tak ako je určené v tomto uznesení.
Termín: do 30. 06. 2010
Zodpovedný: vedúca finančného oddelenia
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

8. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Spracovala Mgr.
Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva
Ing. Jana Rosičová - je to v zmysle novely zákona o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r uš í
uznesenie Mestské zastupiteľstva v Snine zo dňa
29. 12. 2006, číslo: 2/2006 a uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 09. 07. 2009, číslo:
600/2009, s ch v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine
a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010
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9. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková,
garant Komisie mládeže, kultúry a športu pri MsZ Snina
Pavol Diňa – včera bolo zasadnutie komisie finančnej, ktorej sa zúčastnil aj on ako predseda
komisie mládeže, kultúry a športu spolu s podpredsedom komisie MUDr. Suchým. Keďže členovia
komisie finančnej neboli spokojní s prerozdelením finančných prostriedkov, je potrebné zvolať
pracovné stretnutie poslancov. Jeho návrh je tento písomný materiál stiahnuť z rokovania MsZ.
Ing. Jana Rosičová – pracovné stretnutie poslancov k tejto problematike sa bude konať zajtra,
t. j. 28. 04. 2010 o 15.30 hod. v zasadačke úradu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
1.
prerozdelenie dotácií určených pre športové kluby vo výške 700,- € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
2.
prerozdelenie dotácií určených pre umelecké súbory vo výške 3 750,- € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
3.
prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia, cirkevné a charitatívne organizácie
vo výške 25 641,- € tak, ako je uvedené v prílohe uznesenia,
4.
dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Snina – Brehy tak, ako je uvedené v prílohe
uznesenia,
5.
dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Matky ustavičnej pomoci Snina – mesto tak,
ako je uvedené v prílohe uznesenia,
6.
výšku dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta tak, ako je uvedené v prílohe
uznesenia.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

STIAHNUŤ Z ROKOVANIA

10. Návrh na dotáciu pre Galériu Andrej Smolák na projekt „Maľovaný rovník“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková,
referent finančných dotácií.
Pavol Diňa – navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e dotáciu vo výške 5 000,- € pre Galériu Andrej
Smolák Snina na realizáciu aktivity „Tisíc slovenských kilometrov“ v rámci projektu
MAĽOVANÝ ROVNÍK.
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Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0

uznesenie č. 17/2010

STIAHNUŤ Z ROKOVANIA
11. Návrh na dotáciu pre Slovenský červený kríž – územný spolok Snina na
dofinancovanie prevádzkových nákladov Domu humanity
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková,
referent finančných dotácií.
Pavol Diňa – navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e dotáciu vo výške 2 000,- € pre Slovenský
červený kríž – Územný spolok Snina na dofinancovanie prevádzkových nákladov Domu humanity.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

STIAHNUŤ Z ROKOVANIA

12. Návrh na vyradenie počítačov a kopírovacích strojov z evidencie majetku mesta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
s vyradením počítačov a kopírovacích strojov
v zostatkovej hodnote 0 € z evidencie majetku mesta podľa prílohy, ktorá tvorí súčasť uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010
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13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme Nemocnice Snina, s. r. o.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Štefan Nevoľník - po Snine sa šíria reči, že nemocnica v Snine sa ruší.
Ing. Štefan Milovčík – nie je to pravda. Naša nemocnica prosperuje aj vďaka mestu, ktoré jej
venuje patričnú pozornosť.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
v nájme Nemocnice Snina, s. r. o.:
- Dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 16 792,44 €, v zostatkovej hodnote 0,00 €.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
podľa priložených kariet majetku v evidencii:
Obstarávacia hodnota je 6 666,77 €.
Zostatková hodnota k 31. 12. 2009 je 0 €.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

15. Dodatok č. 2/2010 k Zmluve č. 1/2008 o výkone vo verejnom záujme v Mestskej
hromadnej doprave v Snine zo dňa 28. 12. 2007
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2/2010 k Zmluve č. 1/2008
o výkone vo verejnom záujme v Mestskej hromadnej doprave v Snine medzi objednávateľom
Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina a dopravcom Jaroslav Zaremba – EJZATOUR,
autobusová doprava, Ul. budovateľská 1430/1, IČO: 37 002 0007.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

16. Správa o priebehu separácie v meste Snina za rok 2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Ing. Ján Alušík,
konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o priebehu separácie odpadu
v meste Snina za rok 2009 a u k l a d á
1.
Zabezpečiť splnenie limitov separovaných odpadov určených rok 2010 v zmysle zmluvy
s Recyklačným fondom
T: v texte
Z: konateľ VPS Snina, s. r. o.
2.

Predložiť kontrolnú správu o separácii za I. polrok 2010.
T: 31. 08. 2010
Z: konateľ VPS Snina, s. r. o.

3.

Pripraviť novelizáciu VZN č. 73/2004 o odpadoch.
T: 30. 11. 2010
Z: prednosta MsÚ Snina
konateľ VPS Snina, s. r. o.

Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

17. Schválenie projektu „Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného
systému separovaného zberu v meste Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu Operačného programu Životné prostredie na realizáciu
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projektu „Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného systému
separovaného zberu v meste Snina“,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančných príspevok,
c) spolufinancovanie projektu bankovým úverom vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov.
Výška celkových výdavkov na projekt: 1 993 378,59 €.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 993 378,59 €.
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 99 668,93 €.
Spôsob financovania projektu: Cudzie zdroje – bankový úver v objeme 99 668,93 €.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

18. Zmluva o zriadení vecného bremena
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
zmluvy v prílohe uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6

sc h vaľ uj e

Zmluvu o zriadení vecného bremena. Text

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

19. Žiadosti o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

schvaľuje

a) Nájomné vo výške 1 € za nájom mestskej športovej haly za deň 17. 04.
2010 pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina za účelom usporiadania
Majstrovstiev SR v zápasení kadetov.
b) Nájomné vo výške 1 € za nájom mestskej športovej haly za dni 22. 01.
2010, 05. 03. 2010 a 26. 03. 2010 pre Centrum voľného času v Snine za
účelom usporiadania zábavných súťaží pre deti a mládež v meste Snina
(MISS Športu dievčatá ZŠ, MISS Športu chlapci ZŠ a SŠ a MISS Športu
dievčatá SŠ).
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c) Nájomné vo výške 1 € za nájom mestskej športovej haly, každý piatok
v mesiacoch apríl a máj vždy v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod. pre
Mestský volejbalový klub v Snine za účelom uskutočňovania tréningového
procesu.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

20. Žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu – priemyselný park Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Ján Čop – on za tento materiál hlasovať nebude, pretože si myslí, že nájomné v Snine je
dosť nízke oproti iným mestám. Potom by mohli žiadať o zníženie nájomného aj ostatné firmy.
Ing. Pavol Marinič – žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu – priemyselný park Snina, chýbajú
tu stanoviská komisií, treba ich doplniť. Nech právnik preverí, či je tento materiál v súlade s VZN
mesta Snina č. 83/2007. Z materiálu nevie zistiť, či firmy nemajú žiadne dlhy voči mestu – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) Trvalé upustenie od vymáhania nájomného za obdobie od 01. 04. 2009 do
31. 03. 2010 pre
nájomcov MOPS PRESS, RMR Slovakia a DEL
CASTING za nájom nebytových priestorov v priemyselnom parku Vihorlat
v celkovej výške 26 214,84 €. Výška jednotlivých pohľadávok, u ktorých
mesto Snina upúšťa od trvalého vymáhania, tvorí prílohu č. 1 tohto
materiálu,
b) výšku nájomného u nájomcov: MOPS PRESS, RMR Slovakia a DEL
CASTING od 01. 04. 2010 do 31. 03. 2011 v hodnote 6,63 €/m2 ročne.
Ostatné podmienky nájmu ostávajú nezmenené.
.
Hlasovanie:
za: 0
proti: 0
zdržal sa: 6
Mestská rada prijala

uznesenie č. 17/2010

NEODPORÚČA
21. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, právne oddelenie.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e odpredaj bytu č. 14 na 3. poschodí, vchod 3
v bytovom dome s. č. 1058 na Partizánskej ulici, postaveného na pozemku parc. č. CKN 267/7
a zapísaného na LV č. 5198, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 64/1144 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 64/1144 k pozemku parcelné
číslo CKN 267/7 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 485 m2, zapísaného na LV č. 6867, k. ú.
Snina, za cenu 624 € pre Annu Dereninovú, rod. Barancovú, bytom Snina, Partizánska 1058/22, do
jej vlastníctva s tým, že kupujúca uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom bytu.
Prevod je v súlade s § 12 ods. 6 písm. a) VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, a 3, a § 2 a § 3 VZN č. 95/2008 o prevode
vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnku č. 1 v spojitosti so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena je v súlade s § 4 ods. 3 VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného
majetku v znení doplnku č. 1 a § 17 a § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

22. Zámena pozemku parc. č. CKN 1813/361 za pozemok parc. č. CKN 1813/362
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Jana Rosičová - ide o bytovku na Table. Určitá časť pozemku ide v prospech mesta.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e
a) prípad osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 6 písm. e) VZN mesta Snina č.
83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov 1
až 3 pre zámenu nehnuteľností, špecifikovaných v písm. b) tohto návrhu, ktorý spočíva
v zosúladení zákresu hraníc pozemkov v katastri nehnuteľností so skutočným stavom, ktoré
je možné riešiť jedine s vlastníkom bytového domu s. č. 1918 postaveného na parcele č.
CKN 1813/21, zapísaných na LV č. 3628, k. ú. Snina,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti – zámenu pozemku parc. č. CKN 1813/361 – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 416 m2, vytvorenej geometrickým plánom vyhotoviteľa
GEONA, s. r. o., geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, IČO: 44 318 022,
DIČ: 2022657956, č. 44318022-14/2009, overeného Správou katastra Snina pod G110/2010 dňa 20. 01. 2010, z pozemku parc. č. CKN 1813/6 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1 042 m2, zapísanej na LV č. 3200, k. ú. Snina vo vlastníctve mesta Snina, IČO:
00 323 560, DIČ: 2020794666, za pozemok parc. č. CKN 1813/362 – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 467 m2, vytvoreného geometrickým plánom vyhotoviteľa GEONA,
s. r. o., geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, IČO: 44 318 022, DIČ:
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2022657956, č. 44318022-14/2009, overeného Správou katastra Snina pod G1-10/2010 dňa
20. 01. 2010, z pozemku parcelné číslo CKN 1813/21 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1891 m2, zapísanej na LV č. 3628, k. ú. Snina ,vo vlastníctve:
1) BALÁŽOVÁ Mária, rod. Maruničová, trvale bytom Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina,
v podiele 8315/54396
2) ČERVEŇÁK Marián, rod. ČERVEŇÁK a ČERVEŇÁKOVÁ Božena, rod. ORINIČOVÁ,
obaja trvale bytom Jilemnického 1918/23, 069 01 Snina, v podiele 8315/54396
3) SIČÁKOVÁ Eva, rod. ROŠOVÁ, trvale bytom Jilemnického 1918/23, 069 01 Snina,
v podiele 8315/54396
4) BOŇKO Marek, rod. BOŇKO a BOŇKOVÁ Katarína, rod. BOŇKOVÁ, obaja trvale
bytom Jilemnického 1918/23, 069 01 Snina, v podiele 8315/54396
5) ŠUKAĽ Ladislav, rod. ŠUKAĽ a ŠUKAĽOVÁ Milana, rod. ČERNEGOVÁ, obaja trvale
bytom Jilemnického 1918/23, 069 01 Snina, v podiele 8315/54396
6) HABURAJ Miroslav, rod. HABURAJ a HABURAJOVÁ Eva, rod. TERKOŠOVÁ, obaja
trvale bytom Jilemnického 1918/23, 069 01 Snina, v podiele 8315/54396
bez finančného vyrovnania.
Zámena pozemku je v súlade s VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného
a hnuteľného majetku v znení doplnku č. 1 a VZN mesta Snina č. 83/2007 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 a 3, nakoľko v danom prípade ide
o zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom, čo je prípad osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 6 písm. e) VZN mesta Snina č. 83/2007, o ktorom musí mestské
zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 621/10 so zriadením
vecného bremena
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Pavol Marinič – ceny majú byť upravené v zmysle platného VZN mesta Snina.
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania MsZ.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 621/10 – ostatné plochy, o výmere 352 m2, vytvorenej
geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Jozefa Fencáka, F-GEODET, Geodetická kancelária, Dlhé
nad Cirochou č. 79, 067 82, IČO: 37002341, č. 37002341-9/2010, overeného Správou katastra
Snina pod G1-63/2010 zo dňa 29. 03. 2010 z pozemku parc. č. CKN 621/5 – ostatné plochy,
o výmere 720 m2, zapísaného na liste vlastníctva 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina,
IČO: 00 323 560, za cenu 9 800 € stanovenú znaleckým posudkom č. 27/2010 znalca Ing. Mariána
Výhonského, Ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, do podielového spoluvlastníctva pre
vlastníkov budovy s. č. 607 na parcele 626/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 7266, k. ú. Snina:
1) PEDIGYN, s. r. o., Študentská 1456/19, 069 01 Snina, IČO: 36 503 991, zastúpenej MUDr.
Ladislavom Kubalíkom, bytom Študentská 1456/19, 069 01 Snina, v podiele 9062/79601
2) IMRICH Jozef ,PeadDr, r. Imrich a Ingrid IMRICHOVÁ, Mgr., r. Lompartová, obaja
bytom Boženy Nemcovej 2559/7A, 093 01 Vranov nad Topľou, v podiele 12730/79601
3) VARGA Štefan, PaedDr., r. Varga, bytom Trepská 493, 093 03 Vranov nad Topľou,
v podiele 12730/79601
4) ČERVEŇÁK Michal, MUDr., r. Červeňák a ČERVEŇÁKOVÁ Jana, MUDr., r.
Kordaničová, obaja bytom 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, v podiele 16016/79601
5) JOBKO Igor, r. Jobko a JOBKOVÁ Iveta, r. ..... obaja bytom Kvetná č. 408/11, 091 01
Stropkov, v podiele 8040/79601
6) LATTA Igor, MUDr., r. Latta a LATTOVÁ Silvia, Mgr., r. Romžová, obaja bytom
Komenského 2665/15, 069 01 Snina, v podiele 3540/79601
7) KUNEC Viktor, r. Kunec, bytom 1. mája 2055/7, 069 01 Snina, v podiele 7233/79601
8) JOBKO Igor, r. Jobko a JOBKOVÁ Iveta, r........ obaja bytom Kvetná č. 408/11, 091 01
Stropkov, v podiele 8160/79601
9) MEDI-PARMA, s. r. o., Pčoliné č. 261, 067 35 Pčoliné, IČO: 36 503 916, zastúpenej
MUDr. Peter Makara, Pčoliné č. 261, 067 35 Pčoliné, v podiele 6960/79601
10) MEDI-PARMA, s. r. o., Pčoliné č. 261, 067 35 Pčoliné, IČO: 36 503 916, zastúpenej
MUDr. Peter Makara, Pčoliné č. 261, 067 35 Pčoliné, v podiele 5760/79601
11) ČERVEŇÁK Michal, MUDr.,
r. Červeňák a ČERVEŇÁKOVÁ Jana, MUDr., r.
Kordaničová, obaja bytom 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, v podiele 2100/79601
s tým, že kupujúci súhlasia s bezodplatným zriadením práva vecného bremena – práva prístupu,
uloženia a údržby vodovodného potrubia a šachty cez pozemok parcelné č. CKN 626/1 a 621/10
v prospech vlastníka stavby bez súpisného č. na pozemku parcelné č. CKN 5907/382 – Jozef
Harmaňoš, rod. Harmaňoš, r. č. 5603307336, Strojárska 1832/93, Snina a s podmienkami úhrady
206,50 € za vyhotovenie GP, 101,71 € za označenie priebehu a vytýčenie inžinierskych sietí,
66,40 € za vyhotovenie znaleckého posudku a 2 x 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
každý v podiele ako nadobúda nehnuteľnosť.
Cena je v súlade s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku
v znení doplnku č. 1 (§ 6) a VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov č. 1 až 3, a to § 12 ods. 6, písm. b), nakoľko pozemok, ktorý je
predmetom prevodu tvorí priľahlú plochu k budove s. č. 607 na pozemku č. CKN 626/1, zapísanej
na LV č. 7266 k. ú. Snina v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov a svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a bude slúžiť ako prístupová cesta a odstavné
plochy. Časť pozemku je zastavaná stavbou s. č. 607 na pozemku č. CKN 626/1.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada prijala

uznesenie č. 17/2010

STIAHNUŤ Z ROKOVANIA

24. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 398/108
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Snine s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Snina – odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 398/108 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
18 m2 , zapísaného na LV č. 3200 k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, na výstavbu garáže pre
Helenu Cuckovú, rod. Baranovú, trvale bytom Snina, Ul. 1. mája 2054/6, za cenu 405,00 €
(12 201,03 Sk) stanovenú znaleckým posudkom č. 52/2009 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul.
gen. Svobodu 2492/46, Snina a 66,40 € (2 000,37 Sk) za spracovanie znaleckého posudku a 66 €
(1 988,66 Sk) za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 VZN mesta Snina č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov a § 9a ods. 2 a 5 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena je v súlade s ustanovením § 9 ods. 6 VZN mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

25. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s c h v a ľ u j e zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Snina - odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2,
vytvoreného GP č. 34818766-03/2009, overeného Správou katastra Snina pod G1 – 202/09 za cenu
6 100 € stanovenú znaleckým posudkom č. 28/2010 zo dňa
19. 04. 2010 znalca Ing. Mariána
Výhonského, ul. gen. Svobodu č. 2492/46, 069 01 Snina, pre Annu Gajdulovú, rod. Kuchtovú,
bytom Snina, B. Němcovej 1891/10, Snina s tým, že kupujúca uhradí 66,40 € za vyhotovenie
znaleckého posudku a 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Cena je v súlade s ustanovením § 6 VZN č. 95/2008 o prevode nehnuteľného a hnuteľného
majetku v znení doplnku č. 1.

15
Prevod je v súlade s ustanovením § 12 ods. 6 písm. b) VZN č. 83/2007 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnku 1 – 3 a § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

26. Návrh na znovuoživenie mestského informačného mesačníka „Naša Snina“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Anna Brečková
hovorkyňa MsÚ Snina, zástupca šéfredaktora novín Naša Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ú h l a s í so znovuoživením mesačníka Naša Snina,
u k l a d á Mestskému úradu v Snine v najbližšej zmene rozpočtu na tento účel navýšiť finančné
prostriedky vo výške 6 000,- €.
Hlasovanie:
za: 5
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 1
uznesenie č. 17/2010

27. Ústna informatívna správa o zrealizovaných investičných akciách
Ing. Štefan Milovčík – stručne informoval o zrealizovaných, ale aj pripravovaných investičných
akciách mesta Snina.
28 A) Žiadosť o oslobodenie od úhrady prevádzkových nákladov pre SPŠ, Partizánska
1059/23, Snina v priestoroch Domu kultúry v Snine
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Eva Mihaliková, poverená riaditeľka Mestského
kultúrneho a osvetového strediska Snina.
Ing. Ján Harmaňoš - v uznesení je potrebné zmeniť dátum na 21. 05. 2010, pretože ten dnes
zmenila prezidentská kancelária.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s oslobodením od úhrady prevádzkových nákladov
za deň 21. 05. 2010 pre SPŠ, Partizánska 1059/23, Snina v priestoroch Domu kultúry v Snine.
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Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada prijala

28 B)

zdržal sa: 1

uznesenie č. 17/2010

Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, finančné oddelenie.
Ing. Jana Rosičová – podala bližšie informácie k predkladanému materiálu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s prijatím úveru z DEXIA banky Slovensko, a. s.,
v sume 2 320 000 € s dobou splatnosti 10 rokov na financovanie investičných akcií mesta Snina
v zmysle schváleného rozpočtu mesta Snina na roky 2010 – 2012 v znení jeho zmien,
p o v e r u j e Ing. Štefana Milovčíka, primátora mesta, uzatvorením úverovej zmluvy.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 17/2010

Znenie uznesenia MsZ š. 17/2010:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine
a) schváliť tieto materiály:
1. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 29. 04. 2010
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 29. 04. 2010
4. VZN mesta Snina o správnom konaní pri oznámení priestupku mestu Snina
5. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 94/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
6. Záverečný účet mesta Snina za rok 2009
7. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine
8. Návrh na vyradenie počítačov a kopírovacích strojov z evidencie majetku mesta
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v nájme Nemocnice Snina, s. r. o.
10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
11. Dodatok č. 2/2010 k Zmluve č. 1/2008 o výkone vo verejnom záujme v Mestskej
hromadnej doprave v Snine zo dňa 28. 12. 2007
12. Správa o priebehu separácie v meste Snina za rok 2009
13. Schválenie projektu „Výstavba kontajnerových stanovíšť a zefektívnenie komplexného
systému separovaného zberu meste Snina“
14. Zmluva o zriadení vecného bremena
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Žiadosti o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly
Žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu – priemyselný park Snina
Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
Zámena pozemku parc. č. CKN 1813/361 za pozemok parc. č. CKN 1813/362
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 398/108
Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 37/237
Návrh na znovuoživenie mestského informačného mesačníka „Naša Snina“
Ústna informatívna správa o zrealizovaných investičných akciách
Žiadosť o oslobodenie od úhrady prevádzkových nákladov pre SPŠ, Partizánska 1059/23,
Snina v priestoroch Domu kultúry v Snine
24. Prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina
b) stiahnuť z rokovania mestského zastupiteľstva tieto materiály:
1. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
2. Návrh na dotáciu pre Galériu Andrej Smolák na projekt „Maľovaný rovník“
3. Návrh na dotáciu pre Slovenský červený kríž – územný spolok Snina na dofinancovanie
prevádzkových nákladov Domu humanity
4. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 621/10 so zriadením
vecného bremena
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
1. Žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu – priemyselný park Snina
Vo vedení mestskej rady pokračoval Ing. Ján Čop, zástupca primátora.
K bodu 2)

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Ing. Ján Čop – p. Balážová má 4 deti, časť dlhu jej bola odpustená, teraz však za nájom platí,
takže dlh jej nenarastá. Podľa jeho vedomostí je nezamestnaná.
Ing. Jana Makajová – nevie, aké sú sociálne pomery v rodine p. Balážovej, pretože s ňou
doteraz ako oddelenie neprišli do kontaktu. Má 4 deti vo veku 7, 9, 14 a 17 a má 47 rokov.
JUDr. Ján Paľovčík – má dlh vo výške 400 tis. Sk, ktorý nespláca. Je nezamestnaná. Za byt
teraz platí, spláca aj vytvorený dlh.
Anton Vass – navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu do 31. 12. 2010.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta neuzatvoriť nájomnú zmluvu na
sociálny byt pre Evu Blážovú, Palárikova 1603, 069 01 Snina.
Hlasovanie:
za: 0

proti: 1

zdržal sa: 5

Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
sociálny byt pre Evu Blážovú, Palárikova 1603, 069 01 Snina na dobu určitú do 31. 12. 2010.
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Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Mestská rada prijala

K bodu 3)

zdržal sa: 1
uznesenie č. 18/2010

Žiadosť o odpustenie úľavy na nájomnom

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie k predkladanému materiálu. P. Kapko žiada
odpustiť mu spätne vyrovnanú pohľadávku voči mestu.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a
Snina o odpustenie úľavy na nájomnom.
Hlasovanie:
za: 6

nevyhovieť žiadosti Juraja Kapku, Perečínska 2418/12,

proti: 0

Mestská rada prijala

K bodu 4)

zdržal sa: 0
uznesenie č. 19/2010

Prejednanie žiadosti Štefana Alušíka o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN
1121/168

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Štefana Alušíka, Komenského 811,
Snina o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/168 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4 944 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, formou priameho predaja za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znalcom v zmysle platných predpisov.
Podľa vyhotoveného geometrického plánu a pracovného náčrtu táto časť tvorí 57 m2.
Hlasovanie:
za: 6
Mestská rada prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 20/2010
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K bodu 5)

Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1476/11

Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Michal
Harakaľ, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Ing. Eleny Lytvynenkovej, rod.
Korkobcovej, bytom Snina, Dobrianskeho 1535 o odpredaj pozemku parc. č. CKN 1476/11 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 62 m2, vytvorenej GP č. 37002341 – 86/2008 zo dňa 07. 01.
2009, vyhotoviteľom Ing. Jozefom Fencákom, F-GEODET, Dlhé nad Cirochou č. 79, IČO:
37002341 z pozemku parc. č. CKN 1473/3 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 938 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina, formou priameho predaja v zmysle VZN mesta Snina č. 83/2007
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1 – 3 a VZN
mesta Snina č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku v znení doplnku
č. 1.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

Mestská rada prijala

K bodu 6)

zdržal sa: 0
uznesenie č. 21/2010

Rôzne

Anton Vass – aký je problém s ihriskom pri ZŠ na Ul. 1. mája?
Ing. Ján Čop – o toto ihrisko sa škola dostatočne nestarala a mesto si tento pozemok vytypovalo
ako vhodný pozemok na výstavby krytej plavárne, welnes, zimného štadióna. Bola dohoda
s riaditeľom, že pokiaľ sa začne s výstavbou tohto zariadenia, na pozemku, kde má škola teraz sad,
vybuduje sa multifunkčné ihrisko, aby mohla fungovať telesná výchova aj vonku. Keďže však
výstavba plavárne sa zatiaľ neplánuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, o tento
pozemok sa má starať škola, keďže spadá do areálu školy.
Ing. Jana Rosičová - mesto mu tento pozemok zobrala zo správy, keďže sme tam chceli
započať s výstavbou krytej plavárne, ale mesto mu nebráni v užívaní tohto pozemku.
Ing. Ján Harmaňoš – riaditeľ ZŠ 1. mája sa o ihrisko, sad, atletickú dráhu nestaral dostatočne
ani vtedy, keď ho mal v správe. Z vlastnej skúsenosti vie, že žiaci tejto školy majú telesnú výchovu
na chodbách, pretože telocvičňu užíva gymnázium, ktoré si za túto telocvičňu platí. Doteraz
gymnázium využíval telocvičňu priemyslovky a nikdy to nebolo na úkor žiakov priemyslovky.
Ing. Jana Rosičová – projekt máme vypracovaný a je presvedčená, že treba na budúci rok
započať s výstavbou tejto plavárne, hoci sa nebudú môcť v meste robiť už žiadne iné investičné
akcie. So zástupcom primátora boli na služobnej ceste v Dolnom Kubíne, kde sa oboznámili
s postupom realizácie krytej plavárne a welnes v tomto meste, ktoré je počtom obyvateľov približne
tak veľké ako Snina. Skôr, ako sa započne s výstavbou plavárne, urobí sa najprv multifunkčné
ihrisko a riaditeľ o tom dobre vie.
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Ing. Pavol Marinič – informáciu o prenájme telocvične na ZŠ 1. mája pre gymnázium na úkor
žiakov tejto základnej školy preveriť a ak je to pravda, mesto to musí riešiť – úloha.
Ing. Ján Harmaňoš - Ul. Puškinova je vyfrézovaná už 2 mesiace a nič sa tam nedeje.
Ing. Ján Čop – je tam veľa starých vodovodných prípojok, preto vodárne tieto prípojky
vymieňajú a až potom sa natiahne koberec.
Ing. Jana Rosičová – cesta bola vyfrézovaná z dôvodu, že tam boli veľké jamy a tým sa cesta
aspoň trošku upravila a čakáme, pokiaľ vodárne dajú doporiadku tie prípojky, aby sme nemali na
novom koberci vykopané jamy.
Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Ján Čop, zástupca primátora.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Štefan Nevoľník

Zapísala: Monika Dunajová

Snina 29. 04. 2010

Ing. Ján Čop
zástupca primátora

